
'Visândo a harmonisQção da pblitic'a naciollal,
renciar' com o presidente Outro., o ar. Ota

._.. • � Rio, 3D (Merid.) - Dentro I do fomos informados. o

pre�1
iranômjtida pela Meridional, _illllII!!!!IlQIIIii!!l!!!!_I'IIR!!I""",,"I!!I!I.I!iI!.IlI!!.·S!I!iI·:!Il!IlIIII!iIIPIII!!!iII!IIa!!!"_

O SR. GETULIO VARGAS de br-e-rcs ?ias estará :10 Rio
I
eidente Eurico Caspa,r �utra o informante diz que O gêne- O BRIGADEIRO EDUARDO

z, I
o Sl'� Otav�o .MangabeIra, pa j prete�d: refor�ar seu gOver ral Dutra em Sl:'� ;Iespacho de GAMES VISITOU O

CHECOU AO RIO JUS- ra reatar antIgos e recentes no depOIS do dia 9 de no- ontem COm o Mmlstro da JU5 GOVERNADOR MINEI-
contatos com o presidente ve.mbro, Ou seja, depois do re- tiça manifestou seu proposito RO

. TAMENTE NO 'DIA,DO Dútra, visando a harmoniza sultado das eleições munici- de distingúir definitivamente
.

ção da politica naci�r:at ehe, pais paulista.. entre os �ll:'m.eI?tos do P.SD, I
Rio. 30 (Merid.) - O Te-

SEGUNDO ANIVERSA- gou-ae mesmo a noticiar que OS qUe sa.o fIeIS ao governo nente Brigadcirú do Ar, E-
foi o Chefe do GOverno que Rio, 30 (Merid.) Noticia- c os que ror'pccleiem por di- duardo Comes, depois de u-

sulicitou aprcsença ao Rio do i se que o pl'esidente Dutra ver-sas forças, a ação oficial. ma rápida visita á S. Paulo

go,:elnado.r. da Bai�. Nos, decidiu fazer o expurgo e a Conclue � infOrmante dizen relac:onada com os deveri.'S I
rneros puhhc()s a.drnrte-sg a recom,posição das bases do do que () Chefe da Nação r'ea de seu cargo na diretoria das
hipotese que é caso de neces- governo federal e está firme firmou na ocasião, que dora- rotas aéreas, vsteve cm Be-
sidada a vinda ao Rio tarn- :mente disposto a organizar a vante. apenas os verdadeiros lo Horizonte, onde visitou o

.

bem do goverrradó- de Minas resiste�cia; em face da amea delegados de sua confiança . governador Milton Campos e

sr. !v1:ilton Cam�os. ca comuno'queremisfa..Con· ocwpar-ia mcargos no gOvcr-
�,
I) sr , P(>dlO Aleixo, secretá- IRIO, 30 (Mer1d.) Segun- filmando a noticia ontem "n.

"'b,"'W_ ri? �I) intcr io- dI) govt'rno
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RIO DA -QUEDA' DE

CUNHA

SEU ·GOVERNO

Diretor Gerente ADELlNO

deverà confe
M'u abeir- ío

de Redação·HERNANl PÔRTO

numer., do dia

-. I Rjo� 30 (Mcrid.) � I'loticia-

se que () sr , Getulió Vargas
qUe onteJ:Í:.t chegou ao Rio, pre
cis�mente nO segundo arrivcr

sário da, ,quéda de seu gover (
no, estala m�smo em S .. Pau'

lo no próximo sabado. .Adian
.:"* ..-líõI\..-.......:.��

ta-se que na capitai paulista
,

'() ex-ditaoor manteiá <;Qnfe-
t"encias com oS dirigentes do

. PSD e fará certas exigeneias .

para seu apoio á candidatu

'ra Cirilo Junior, sendo urna

delas a definição clara e insos

··fi;;;mavel desse partido em fa

ce'fi") governo Dutra. Vale re

\c(lrdar a prnnósito os rm'n!lr"s BLUMENAU

de que o PSD romperiá CO:':D . Fone, 1092 1018
fi general Dutra.

_..,_......"'""""......__ .:...;...._.
......._�..".-.....----�_....._M ...;,_....._.:..:...:::..:;::��':':!-�:.!.!�__

50 Centávo , Mangabeira
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.aDladier deverá receber
a esperada mmocão de

.....

,
. confiança .

�arIS, 3� (UP) - A Assem cais ind��l'!1ciad as pelos co
bIela NaCIOnal prolongará o munistas, decenvo lver-am in
governo Ram;adiér, dando-lhe
um voto de cOnfiança hoje, se
gundo espera-se. Ao mesmo

tempu, as cr-ganisações aindi- I

Sejta-feira, 31-10-1947
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- I � avanço cientifico e industrial

'Assis Chateaabriand pelos que mais se adiantaram
-:...................,...........,...........""""�-...................,.,....,�"""'-_",-_..........�"'� nessa direção. Se o Brasil ela

.

Ríe.. �.;_ Os politjcos demo- i ccndiar'ios, não esgota o sur

,.
lei-ar que um pais estra?geiro [ Mico? lJe ind�cisão e perple- borar aqui uma patr-ia, com

ceaticos, que são uns miopes, I rã,i de problemas, qu.e se a- Co minter-esaes antagonlCOs
1
xidade, l:,J cer'io que foi dis- caras e almas niveladas aos

-

b d
. 1 '()I··;:Om a' conaider-açao ......l.Os.· ho- aos do Brasil, no plano inter-I solvida a: Juventude Comu- russos, ':_<lm "'U('m iremos viM

nao .·se aperc� era m a ganI" i ;;:. U
.

. ...

... ... . .. . ,

no c externo da. r "lssa politica ni.sta.··Mas que:adianta punir vcr no ocidente Itude· dos acontecimentos que m��ns publ_icos do t:lOSSO paIs'lse ,oesdobrassem na capitlll· I Amda maIS grave, pore.m, e da nOssa ideoIO.gía, vi:sse. I GOm um decret�, no papel, or A prédica cnmuni!'.l:a f;endt�

d 5 I' d'f 't····d ··d ., +omar contá, ,aquI, oe cere-", denando ó fechamento da se· "UlT!.'\ ph�1"lJjdade dc' Sr,sis,
e. ão· Paulo, em dias dn' se� I que a In 1 ere�ça ra UZl a, ,

J
-

. . . .

E"
.

�las ruas, na al:ltu·de '·dos· reso.,
bros j·uvenis. ·para medel':'· u.e onde opera a juventude E1"l tf'nt-'\ emn'rt ... ,. UlTl Bra-

lIlana que passOu.· lnavlta.'l'
•.

. .

, .. ...
.

I los á SUa f.eição? Foi eSSa a comunista; se é 'nas vias cIan l'll asiático, lJr<l B>"l1sil russO

,,:e1 que.• a_. a.bstençã.o da. poli.- ';)onsave1s pe a segurança. co�
.

.
. . .

f d let·l·va, e·'·o .f.ato de· ·uma· ·parte
' interrogação oue

....
formula - ·destinas, oU ··seji:!. dentro ,da denh-{) rI� ��m Brasjl ocidp.nta-

tlc.a: .c.on e· cl:"ada cOm o.s quei I
.

o. ._ . .

mador'es de bondes e. auto'o- ,
cOnsidere;. 'leI da execuç�o do mos dezenas; de vezes, assj� iletialidade que o partido trá Hzado. E isto. Úrnultaneam<'!n

hi,b:u;•. �nvolve. uma pagina. I' ataque ao patrimóni� da So� nalando Q l'umO perigoso que balha c;,4lÍn m":is efic�'!ncia? tf', com M m�tcdos 8{!'"('ssi.
. ,

d d M
..

I· d·
..

T poderiam. himar. mais tarde I A forca,. a enorme fOrça dos vos �. violentos. O"(� II Sovi�t

A RgraVe para os meses que veem
.

ele a � u:t;tlClpa €!'
.. rans.

�

I
. ..... . .. • '" r

.

'1 1·6.. ' .. " ...• d I d .tan10s' jovens das nossas es· I soldadó·sde Moscou r,�side na impI.."tt,,! n .. ln,undo dos '�eus .. ,'i'l;7.::!S· la· p_-eClsr.fra oe·.no IlQss.o pais. Desde que as nCl'ies ter s1 o eva
.. a.··,·.a ca-j'

.. ....

,
"'" ';.;;;J H' '\...A.

.

b d .colas de ensino secundaria l' I habilidâd", adquh'ida pelos p"l"ti,.l"'rics. Estamos, pois.
aütoi�;dades prepOstas ·á defe-

.

o, como pu e preSencIar" 20sa· d.i'\:ordem e do patrimoniu .
f''lr adolesc.entes, adeptos da. superior no campo social.

li
seus p�rtid8.J:-io$. nl) trabalhri' vivendo, sem que o sintam a __.. Qnos pClra .p.. rodu 2:18 ;.-,

coletivo. ';'gem comi beneve... chamada Juventude' ,CoIDIU-
. A influencia' do comunis· do Huúaerground". Desde Os nOssos lamentavds demo', A.

lencia, para com os agitadores 1i'â;;ta, .

.....
�no russO está de_slocan�o la·

que os lideres teem impren- crá.ti<:os,- den�ro, ..de uma plu I a b;)mba a te'míca
�m �l"mas, na praça publica, /' . Desde .que·o go���nd, tu ;30 I va�

cada vezd·
maIS hcons.lld:�a� ! ,:5a, radi�: e t,,:,ih-�na parl�men l rahd.ade de IdeIas l' cOncep

I
romo se conduziram as de voltou a ()cupar'se da'êdu::a- :vels dI(> ·estu antes 'd·rads1 edJ·o:> tar, eles teem toila a liberda ções d(: patria'l {' leva?os p�- I

o -��-�.

S- P 1 -d·'
,

j·'_
.. d·····' _ ·d·'·'·· ,docenln)dp.gravlae a ·J·d ·,.·····e't··o:··· • raoC''''l€ntepeaprrssaoenerl Wa5hingt''O>30(UP'.I-Ol�()sn1,''l''r.:i.sarão-.lc15n''l(\··.h�ao au () os laS que 'se pre çao e secçoes conSI eravC15

.
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.

, (IP. e .m:OV1W n.; s para apre· '.
d

. .
' ,- Q H kV ""

. • .' - .. ,

.

; ".'... no'<sa patrla, ·para arreI:IWssa- d·· .

. ···-C· ': ,.1 'tO ,glca l' um doutrlnamento JU ! maJ··')l" general Leslie Gvoves, nus pal··�produ71_·r a bomba.:"-l1UnClam nao podem deixar da. nossa adokscencIa . .nesta .

�
'. ..

.

.

.
.

lca e a açaQ :<".�t1ca lva, n,)·. . . j
• "'''' ""

de" ét'P.>yeSlli!,�st· "de.· ·tOres . car"':j".coluná çhfkmei a :i:;i·e:nçgõ"d,,; l�s ar!s., ;��� '7?:';c<19? .Pt�pag:�n� .'�ent,idd'�'dà:·��f,a*tii� a.a: �'; 'J�1l1l1 .qu_.e. s{! �pstra/�;Âp.az >
_j
.1;im _ do.& D;l�j.s ii est,acadus téc· tt;.mica, s!.' traoalharem em: se� ....

Yf>�?'d,*�. l'ilas <> aspecto d(h,,:u: aglõnte.s do .poder publico dlSt .... S sovlehco!". Desde que o "democracxaH materlahsta e
e desatmos cC,mi) e�ses qU(�

I
m-e,lc t S{;ill a ajuda dos Es·,

....... ,..

d· I
. .. t'd UnIst pode as· ••. A d I presenCiamos nas �uas de S n;cfJs at

.

d E t d ! d U'd G
-

B
.

hsent�sri;io :ou à apatia poH� 'I para a transcendencia: .dessa par 1 !) ccm..a , autorltana. mnara OS pc,: PJ'
•
., (. omlCOs .

os s,� Os a oq . nl Os, ra,· reinn_ a

dai; tliànte da furÍa dos in .. Íniciativa� Como iriamos to- senhorcar-·se .rr .... Instrumentos prjndpio liberal da garantIa au o. . Unido:;, declarou que os rus- e Suis:;a .

..
' . . .

... . .

r1,.. p.ducação tIií juv�' uniformp. para 0.$ direito:; cX"
niciou ele uma evolução poli- vis .é. poHticas de· lodos os d-

----.-.

tÍca destinada a tirar ns mO· rladão.s. aOs 'comunistas �e

ços desta teira dos polos .na� lhes depara 11m aInbien�p $e�

turais, em torno. dos qua1s guro nara atingir seus ·objeti
eles gravitavam, para torná'" �f)s. 'Assim, enquanto osten'

los a1!entes submissos e faná� .si�Tamente eles arregiment.'1m.
ticos -de go ....erno russO. Ouvi, ed·ucam roncos e PVangclj7.am
na Praça do Patriarca, O fer (I spu credo. ns Hherais bra
irO)" com que .os soviéticos do si�l\iros se estraçalh.am e se

Volg" 'lJunham á prov� a de' eximem· .." onllS de toda a

ilicácão e o denodi) dos "ba- respnns�bÜidade pa:ra a for

tUas" vermelhos de São Pau ll"<>r.âo d0'nossa ln,'Jcidade nas

10. Có:mpl"o:metídos a bem ser trHhas da expericncÍa demo
vir á Russía ·escarlate, os p�- cr"tica.

.

letões da juventqdf� comU'i111:S

t", .se arreme·ssaram á destrui
c;;O sem piedade, de um' pa

h'im.nnjo oe transportes, cOns

tituj..lo em sociedade mista.

hrasileiro·americana.
_

H 1st;' é do imp,erialismo
colonizador dos EstadOs Uni

dos", gr'itava úm rapazinho
de 16, ou 17 anos, quando
queimavá, com a garrafà de

gazolina que· recebera do par

tido, Um belo Onibus, no An

hangabau. AaueLe adolesc�ll
teque punha f{\go num veicu

10 indispensav"
te. indispensavfi!l

.

ao transpor
t"" da su� ge.nte; estava. con-

Tnd() D Pl·;' fi<..ará á dis- .

vicio, freneticamente. conVIe
L:;: çã" 0."1" �>·r andes pnl:enc;:as.

to dt, que incéridiava um bem

ameI icano ÍÍnprestavel para
(, u:! o dos' hrasildros. Propa'
ganda e ;:ducação exclusiva'
meut"! soviéti.cas levram'no

f,Quel� estado de inconscien
cia. d", qual já não era 'li'l.ais
.....-:3sÍvd fa7e-Io aoai·t'lr-se.

N", econoJl'lla nacional: l'e ,<;:"

xist;c um bem, de sociedade

com americanos. o quI' ha d�

melhol,� a hzer cóm ele é in

�.endlá"JQ" Não é Qut\;n () CQn

c6to do tratanlcntD que çum

p;'e dispensar ao patrirnonio.
nerte-americano no Brasil.

Qualque.i solidariedade cOm

ele·,. qualqúer prova d(', uma
coexistencia de interesses en'

I trebra,si!t:'-?5 e americanos. é

.1 urgente PU!1!:!:' ,com ferro e foo

,r�Q. T�f n lição q�H; rapazes
I ti?' 11, I� (:' IS anos f)prendee
: ním. nOs cUlt'SOS de propagan
da e cat�q�ese vermelhos, a

bertoS"' nesta terra,· para mO

delar a mocidade dentro de

nívei� �·edtu;acio�'.I.i:; .puramen
te eslav�,!;"
Btn fa�é· de e.u!l!oclio@ �:o ..

mo fI .. que. Hvcra;l� por teat�'{l
iii. metropole de São Paulo,

. _� __'_._._.._. .. qual a: J.\tih!d� :do poder pu-

E' uw fatá evidente �U.é� a 1 ;,Ça e dc}s pr-:Ot!iPIO.o. 'do Di·

�r�anÍz_a�o �às Naç?c.s u� i reito, os ;ütá:'.sses dÃ I gran

nlda� n�o msplra a mlnlma Ides potert·:::í.,.s
..:onÍlança. .. .

Nos seue, pouc·;s meses dé I: A prcí·,·ogál.:Vá .d.;, \'I:'to c.on

�xis�encia p:-')�;Ou-$e que lheTL m a mort.: da ONU:
.

faltam, c{tndil�ões de viabili!. As c�n:·;)· RrandJ;'1j naçõl',\;
_1 d·

.

.. • . I , -
. , •.

ua:. e' e SEW.'1 por 1:'1.:;0 lnesmo, I P!H'F'!:"v·o PiP'3 'IZar,.f!: seu ta-

um' esfOrç·l mds p�"cárío ain lR.nte, aO .. };ror dos séis C:l,�

ca·':<l0 QU!:.. C')' que. ::.,' dispen� v;icnos 01.' ··onvenien'ci'\s; ar.

deu :com ') instituto de Gene- 'niciativrt> mais ju:;t.:l· Um
b·· • h

.. " .

.}-,
ra.

.. .,(I� c, all".1{.'0S.·_ granlõ.ts' po'

Aquele pude dun.n· 'finte' e crerá rFsi;,·:� ." veÍlc'�l:"·'" assem

cinc� ·ar{os'
..

i. h!{ja d(IS !oe,' enta pOY0S da
A NU tldxa a in'pr('ssãci ! t(;-ra.

�!f' quenã -. :lerá folpg'o par�
.

Isso é a' H'lrdamente ;:ülli-
vinte e c{nç,> mef·",s. I d"mccrai:ico,

I A, Rus"i;;. 5: abusoa algu�
H as Yez'�s do prÍvH';gÍ;) do
,,', to, 1:U', '.!',,,r1.ando s:óiinha a

Li knião da c.detivi1.a.lç; das

nações. Cá!'n jt:SIJ se ve ·ifi..:.o!.l

tfi:e só Os. � ;<.!,unto,; sem im
l:'o.. tanc;"'. (:espidos de' h-ans
�cnd(�,c;;�' Tu"jOr logY'i.rão
��J debati.{ ")., ( votlJ.d.jl!� na O.
1'1 U.·

crunínhãQ para transpOrte de minerío fa

firmá hrÍta niéa� Pode tninsportar· até '6

tenso esforço par-a desbuir o

novo poder pclitico de De
Gaulle.

A AR TINA
atacou um jornal americao,)
R:lcnos Aires, 30 (UP) -/ PQsl:", porquanto estt:. jornal

A sub-se7retaôa clt' Informa' DcusaVa a Argentina de co°

ções deu a publicidade um
. •

comu�iCB;dl) atacando recen- I bl'ar preços excessivos pelo!>
te. edItorIal do "Washington seus t;l'.eais.

._--_,,-�----- --- -_. �- �- ---,--,- --_. ---_- ------�--'- ---- ,_,.
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A suposta democracia so

viéticá, que é a anti·democra
cia, encontra no, Brasil um
mundo de homens pa,-a propa

gá-1a e intoxicaII dezenas de

milhares' de jovens estudantes
ao passo que a verdadeira de

mocracia não acha um edu

cadOl'; dentro das hostes que

nOSS'lem e dirigem o Esta'
do. Porventurê não nos l'\rr'C

,.."iarn"'l qu('. COm o regime
:do voto, a hef{emonia politi
ca venha a cair nas mãos dos

esca:'l�l'\rados agentes de Mos

'cou. Não tornam; eles nas

mãos 11m", forca chave, qual
€Sl<"\. da: juventude !.

.

Que mod";io dc> patria es

tão criando os lideres comu

nista.s na· cabeca de enormes

.S(�",o::Õf>."I da mocidade deste

p�.b! Uma patr;a é um corpo

dI' . idéiaJl:. tradições, costu

rn.es. tendencjas,. normas, 'que
lh.o definem " p"lsagem hu-

mana e ..ocial. S',as· expres'
sões politicas, culturais e co'

nomicas são � representação
d� Q1H' pI ... , é "l. S'Oma de seus

vali>J"c·s dos r<'""in<\ oue ela

tem "'-1'� t··"du'T.;'" I> "I�la ner

r.onaHdflc1-"' (�
;,. ,c:'-"f" 1'1.,.:....-,..?;":-

lJU'i"' pat>:-i �...,d ... -�'l"tic'''''l\r.
rl� lnou;p _,..::....,_ , .._!.,-r • .. �?l.

deixar-se t:;-:esi? E: o;:sai' do ma
.r>:�etismo d"s �,'ist's de h<ans

formação porque pa·ssa I) mun

do. até por.oue quem diz d

viHzadio .sl;b,mttOPd� gf'sta.
cão c�n�t..nt.(' � lí\tentl:" de no·

�os.'rec�r5f)s. Q� novas formu

lr S denti.ficas e tecli)cas· cles
finadas· a ap(�rfejçcilr a eXls

tencia dó ix.àividuo e da so-,

ciedade. Isto, porem. não im

plica na mudança _d';:'. sua
fisionomia. hilttó:.:-�.cã, da.s li
!lhª� do:! 5U!l5 idio!!incrasia;" I'

pecuHti!"Ída�e5� A

eXi5tenciellhão
de .libra� ester,Unas ..

A fotografi'�
dos pPvos e mesmo de uma ma funcIOnat;la ,da. referida. companhIa
.crescente :&olidariedade, como de raposa branca•. B.N.S,)· ...,.,�

I,
,- -
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as
OpiaaDl varios deputados trancezes
Paris, 30 (UP) - Elementos' dores, .Ramadiér não

su?ten-'I
de De Caul�e. O manifesto da"

de vários' partidos i'nclusive tar·se·a no poder Por maIS de Confederaçao do Trabalho, i)

d� comunista, acreditam que umas poucas semanas. AI- I expedido ontem, convOca e

Ramladiér obterá o voto de guns deputados acreditam
!
,)per:ariado para a batalha

confia�ça que solicitou á A_s- qu� ma� cedo. <?u m,ai� �ardp I � •

.

. . .

semblela, na sessão que tera f a sltuaçao polIUca defmir·se contra os degauhstas. delxan

inicio as I5.horas de hoje; (ho j á num,a luta abér�a. e�t;;e os' do .}mplicíto que ao resentar·

ras de ParIs)., I comumstas e seus lmmlgus, í :>e-ao dentro em breve clara·

A mocão de c(Jnfiança se· I qUe reunem-Se sob a bandeira mente ('m dois campos hostis.

rá d�batida por 15 oradores·
inscritos. send .... deuois vot."lda
Os membros da Assembléia. ;:

op�n:,-m que Ramadiér con�ejForCQS do .Pa,nquistão ine
gUlra 290 "\ 300 votos. A maIo

�

""

ria seria de 20 a 30 votos, em d
.. C h .. ..

virtude das abstenções pre- va. Iram oe lmlr
vist!s. Mesmo oue seja aceti
vada a moção de confiança ii
M'U ({UV('rno pel� Assembléia
Nadanal segundo os observa·

lu a

m

ulli

Nova DeIhi, 30 (UP) .

Fontrs indus informaram que I
as forças do Panquistão que I

Compradores do mund o inteiro foram a Londres pa
ra assistir a Venda Anu.al de

.

Peles da Companhia da Baia
de Hudson, onde foram of\�Ye cidos á venda mais de um mi-

acima mo:;tra y

exammando pel'é:s

invadiram· Cachemir, pOB�

suem; artilharia, metralhado·
ras c veículos e est,ão forma
das pnr antigos membros do

i exercito." nacional indiano.
"

Acrt'scl'nt"'.tr, que eutr'i! a

oficialidade acham'se elemen.
. tos dos �ovérI'us independen
tes tJ.a Indif\, oqur;> dULlJotf ti

guerra ahu:::ari\ffi as fr'l"!;1!;l'
1 i ... 't,"jtqn:c�Ú,: n;J� fr0.nh"·:rn1i d�

! Kohf'ma,
! Nov;. D�h!l. :m (UP) �- ()

t primeiro ministro indiano,

\
Pandith Nehnl, POl- root;V'l
de doença, ordem:m a slu'pl'n
são da reuni;'io (I,.., <""J,:__ '.'

convocada p;�nl hnj... Nrõh, ti

.f\pt·n�·Oll o envio d1" 11'['1)"''' íll•
({Uti par;t rCF.;·,s'.h- :t iov·,":"',,_ t10
estado d� Caçhemir, h·j�"l.!\·
do que o ataque dns mttçlll�
manOs a esse estado não pO

lleria ocorrel- sem f) apoio di;)
gover.no, do Panquistão.
�� ,--� �� '_-..... _._- . ._:___ -- .... -

o ,iornal

jJ
- �

-. Nà Val& ao ltaiai
�_.-.

----- -- ,.
_

.
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Estado de Sa�Dta',Catarina

- EDITAL-'

LOCALIZAÇÃO E CONSTI·
TUIÇÃO DAS MESAS
RECEPTORAS DE VOo

TOS
o Doutor Oscar Leitão,

.Juiz Eleitoral da. 3a. Zona
da Comarca de Blumerrau, BO

.

uso das atr-ibuições ('lIJf' lhe
são conferidas pela Lei Eld
tora]. e pelas i03trúçÕe!'l. F':!�'l'\
as eleições de 23 de Novem
bro de 1947, divide a zona'
sob sua jurisdição, em 63 sec

ções eleltorais e, nomeia pa

ra ccnstituirem as mesas re

ceptoras, coeresponderete 3. I
cada uma delas e que Fun-

Icionar-ão nos lugares e edifi
dos abaixo designados, os ci
dadãos adiante 1'ii(mcionados,
Os quais ficam, desde já, con

vccados para comparecerem .

nos locais rf"fcridos, ás 7 ho

ras do dia 23 de Novembro
. vindouro.

61" Srcç.r(.o - Colégio San
to P;.ntfJil�io � C�i-:1';'H:t,� - Sa :
..

'1
ia [)li�"'_!ii:1 �-� -n'�u:n:,t'n5 J

P1-(,,,;,k-;�;:c" _'-._. ,i"fj" !:I;Jcú- I

2' 1'.:1esárÍo Hannes Wi-l-
... I

'..r,Ci ';',1;>no I
-_ � f;.� H.}(���t í} �..,. J.

""-1
i

1
· ..':Jla, Secção. - Salão do , I
Clube Nautico Tpiranga - l� 1

=r=: Seca. . .... '

...
" ... 1· . Presidente: - Bruno Suhr•. ,

; . I", M('s';rio - Argemiro Xa- :
vier Pif:Qlli. ., .. ,.,. ••

• e :
· .2". 1l1c_''iório - G:'lilherme .,

!

I'aoAowski Jr•......... ··1
19a. Seccão o Ed.ificío Ja,

Fábrice, Altex � Garcia.
Presidente- - Alcides Gar

ela.

r. l\hsário � Rodulfo Coe·
"

r·�c:�·i�nt�i
2', hL,��:;D

«I ;} ,; f\'Lii;'dc:l,

r." .. St:!:f.�Ó.n f�o�I'�!tiu :�lln� 1
�n 1}_.n[-n�1Ej� � :3iJ.:;:l f�f;,q'll('t�- i
da _ .. fJ�i.!rht�i".Ç3 1

.

P!....qsi�t:nie 1! _- r-·rt�i /1t.I1t?R i
fU,. C'Jl�'iGS h'J."b. d,e Novais. i
L f·!tesá:río - Adernar

Neol'vcs BleYl'r. .

2'· r/�esá1"io - ,J/);.:;é 1-1.
Eehl"h1g� I

marm.

Z. r"qesário - Wilson Praun ..

9q. Secção _ Ed:'ficío do
Centro de Saude - Cidade
Blumeuau Horncns.

P,-esidenfe: eH Âuréli.'l
Rochade l.
-" "''' ,. ",r I' I
.I. • lif!€Sãlll('; - ln'-'.uro ,,�UIZ I

Krcibich; i
la. Secção - Crupo Escolar

r.
2"< r,:'Iesário . Alfn.:do Ben 1

"Lujz Delfinü' _ Cidade - Sec � thÊen I
ção Masculina. I '1Presidente - Norival Pazzi-, !3q. Sl'C��c - Cnl,é>.;io Sa-·

ne; \ n;;-ada FRn1!hà Cidade - I!1''. Mesário - José Fiuza I Seccã;) FernL·ninc..
Lima I Oirland" Ferreira de Mel-!

2°. Mesário AI'�nnio A· lo
-" Presi�:de. p' I

fonso Alves. 1 . MC'sano - l"ienrique R. i

Miehe.
' !

2''. Secção .- Crupo Esco- 2". IVks=tl: in - Al':flO Krau-l,lar "Luiz De·lfino" - Cidade se.

35a. Secção - Edificio da
Fahrica Artex.
Presildente: Luiz Pedro AI

vcs Martins Souto.
1". Mesál'io - Humberto

Mazzolli.
2". Mesário - Alfredo Iten.

j
36a. Secção - Edifício de I

Tiro de Guerra - Garcia. r
President,e _ Oswaldo Butz I

kl'. !
1". Mesário - José de Lima,

I
!

2�'. Mesário Paulo Nasci-
mento.

- Secção Femenina
Presidente - Waldemar

Devitz;
"

;- ",,�;p'
I

1°. Mesárjo - Decio Sanes:
2°, Mesário - Estanislau I

Rodacki. 1
3' Secção - Teatro Car- !

los Gomes - andar terreO • IIsala alta. Sec. Femenina
Presidente -- Carl Wahle'l
1:. Mesário - ZulC'ika M'Õm I

sam I
2". Mesário _.�. Lucia Luc-

chesi dos Santos.

.. Secção _._. Teatro Carh.ls,'GOmes - andar lerrco -

sabjbaixa - Sec. Masc.
Pr'�sidente - Dr. Osias de

Oliva (ioxnes Gl,limarães; I

l'a�u. Mesário - Ivone S:ba" I
2°. Mesário ' Olivia Schnei I

der.

5'. Secção == Grupo E�Kn
lar UPedro II H - Cidade �

Secção Masculina.
,

Presidente - Gerdno de

ISouza Siqueira.
1.". Mesário � AdOlfO, Max IHnechl
2". Mesár'io -Arno Ruer'lr-er.

7'. Secção - Grupo Esco-!
lar HPedro II" - Secção Feme !
nina.

Presidente - KrÍsafina
At,ltav"'sio

2". Mesário
Wahle.

Edeltrudes

IS
'- . . ,

IORA.

QUE É ISSO, JUaU1NHA, vuc", virou ar

mazém de pancadas, m.EU üll}éo! Tam
bém� conl essa lnagrez2! iodo ü
mundo abusa! ,TaInOS ..."er que ê 1'33(.1

NADA DE GRAVE, disse omédico. Ape
nas vermC'c-. g'l'eeei!eHl o Licor de
Cacau Xa;:ier, n lombrigueiro in
Úlíi-:eI. conhecido há meio século.

Escola Publica Duque de Ca-
2l.:Ías - Velha.

.

Presidente _ Antonio Mar-

cdó Ber'tofi.
1". Mesário - Arani Guima

rães."
2°. Mesário � Amauri de

Olhreira .

18a; Secção � Edlficio. Schu
macher - �.relha .. Blumenau.

Puesiderrte . Francisco dos.

Anjos
1". Metário - Bruno Ger-

mc-,

2". Mesár+o - Ernilio Greul ..

2'. Mesário _ Carlos Maor": j' aa, _"
,.. .

.

� 2�" Mesarlb' - Vlgando
44a� Secção - Salão Cia '!. Schmidt.Jensen � Ribeirão Gustavo -

D15tr. Itoupava. I 55a. Secção - Grupo E.!H�a�! 16a. Secçã�o ., Salão Krauss

Presideut{· � Adolfo Rosa lar prof: Honório Miranda.. II - Belchíoe Baixo - Gaspi\r:
J.�. MCfário - Hercilio Xa-j Presidente - l;}etronm� Presidente - Camilo Ame;;]

vrci-, Schmidt.
I

1", Mesário n Mario Van-

2". McsárÍo � Carlos Nar- I 1.& . Mesâeio ., Afonso .. �. zuita,
lach. Schrnitt. 2", Mesário -'Alberto l�rit=

.

ZO. Mesádo Egon Lad=
37a. Seccâo - Salào Zichlz

t;l'orff - éainpinha Central -

Distrito Itoupava,
Prcs;do�n�',e �' Celeste Maio-

marrn.

i Ferreira Pires.
1 ', Mesário - DUma Kur tz
2." Mesádo - Luiz Medo.

i I

61<).. Secção '. Escola El;ta.�
dual de Belchior A1tQ , Ga3�58a. Secção - Escola Esta

dual de Gaspar Grande �

Caspar.
Joã("l Hrnsi: 'Presidente - Silvio Schmitt
Erwin Zielz- L", Mesário - Pedro Berri-

,

I g-un dos Santos.
.

2°; Mes:ário � Eg id'io Rom,o·
45a; Secção . Salão Wulf.. aldo da' Silva;

Irrnãus Guarani Açu - Distr,
Itounava,
P;esidénte - Carlos Bubfitz
1." Mesárb - José Gesser
2". Mesário _ João Vieira'

J •

CHI. '

1�'. lVlcaário
2°. r\l�!'�ário

darH.

46�. Secção' - Salão Zin

rJano - Itoupa:va Rega - Distr.

de Itohoava.
Presidente - Arno Zimdars
1 ". l'vI:esário - Ricardo Ram

th·'''''''-
2". :'v:lesário - Estevão Orze-

chowski.
14a; S"ccão - Sal;:;'o H(lrry

Zuege - Fideles - Blumcnau.
President",. _ Rolf Gutz. wig.
1". Mesádo - Ármim Lil- SOa. S{'cçã<' - Salão Her' 'I20a. Secção - Edificio da

I m"....,n Knch - T"st� CCltra!,
1 G·

er. .,'

FlGilpresa Industria areia -

2", Mesário - Faustino Sou- p ....('�:<i:n4-p - P ..."l L�",l_

271. SL'�,..,.'<;•.� _ C1u'- Nauti- Gar<:ia. E
.

h G t
za.

�., fi
�

-�;: ," - - AJc-"..:Jn Hoge
• -, .... _' ....' 1 i..1 - PreSIdente - rlc aer ner 2". Mesário - Guilherme

C" .ó,méldca - Cidade - Sc;::ção 1. Mesário - Kurt Siegfrid 150.. Se,.."ã:) ,.Sr;, l'io Mogk -

, 5chroeder. I
l'!��;�:;:;L�te - Luiz de Mat· 'l' BU;:���sário - Jurandir Gui-

Itr"Qa"T� Ncrte - Blum_enau. I "5ia. Re�r,ão._ Salã" Her-
;

IB·A:"N'eí)' D'O' ,BRAS'Ilr S Atos Guima,ães. . ,
Presidente - Adolfo Wols-1 ','. .

f marães. tein. ! menn Koch - Testo Central.'·
,

' ."
"

_ i. r.1". r/i:esáxio - R'ldolfo
}." Mesário _ Gentil Guin- I PresideIite _ Curt Artur

...

HI1�z�a.·t�. . _ '. T' r! 218.. Secção - Edifício da •

W
., I'j�

- J '!.i!; •

G' dani.
.

1 eeg<"-.
,/;. ...•,ie.,ait!� - ha:r:tY \. elo,

.... 'IndustrIal areIa P l',. - lc,mpresa
-

2". Mesário - Harry asso r_.1 1 n. Mesário - Luiz Karsten.
O�.

,
1 G;>-da. 2". ,"l,esário Rudolfo

S
-

Fr'" I t>re,iden'c· Ulm,. Lafront 23a. S�ção . E.cola Pu· SChroeder.
.

IF�_�,"l;��.�'�j�·.r.'.�.·.��=,;l�.:� ,��.: �:l.::::,,:a I Pn2��z��esá:'i� -_ FFtlerdederoilcX'noo ��:;�:: �;�!�V;la��rte
- 1-

48a. Secção � Salão �auro
" ,. _'c "'.,','", ·-..c",. ·lH" '. ln€Sarlll W 1 St h

I". M,':"á,-]1') _ n�'Try I Sdlwab�. Presidente - a ter' rauc"1 Guent.he.-
'- Pomernde.

1". r1csário :-- Paulo de Tal'
,_ Presidente - GUl·lh�.rm.\",KJ iechho.um. '"' '-'

Zc. l.\'!�\já):b _-� \Nilly "N°'. Ii 2f,[4, Secção - GrUDO Es(!o� 502R.amM·os�.... J
_

.

G ld
1 SchW;'ln:ke_

'" esarlO � .>oao era o i
•

1.° Mosa��I'O Ed d
ge... ,v b,,, «<:;<1ntos Dumont!t - Gar . < �. � mun o

, .-. �"

I
Schucke. r Wep1!Ce.

.

__

3f;,:;. ,ç;,�çç�r\ -- ;�>Jifk;iD do I c;'"f.:-c;c;dcntr.
,.-
Max P<l�el

-

i R'h'
2", Mesário -

Osca:r'�,�_l=�I'".-' , '" I l\!f'" AI' K 40a. Secção Escola I €1-
i

��:,�:.'
_._, tl';)lilmva

. I 1', l"H;;san<l· VIn e5t-
I Grão _ Riõeiti)}o Branco. i 49a. Seccão � Intendencia

Prez.j(.�enh, � Raul LaTi;!: ! De;,. Mesário _ Waldir' Luz. Presidente - Oito Sprengel: Distrital - Rio do Testo _ Vila

!". r;rh'ôzn'2c, �.� J05.,; AHre' I Junior,
E b H' h

Presidente _ Hermann

de R,cbc:n. 'I Z6t�. Secção _ Edificio do 1". Mqsár�o _. � ert msc Schwanke.

2\ IVlc:::iixip -�, B�'�1'lO l.aux I C!ube Tiro e Caça uAma- 2". Mesário - Pedro Krae- }", Mesário - Daldo de J·e-
.

III d�u Luz - Bom Retiro. me3r;!>. Secão � Salão Clatz suszo FM,erre�r-:(� A "lU

:�5;�. . Gru;Jll Es'�o' Pn��idcntc � lngo Wolf- -- • esar!·' �
. t"l1U n eegl:'.

la,. f'/b.e:h,:\d,} di 11 s"i-- 'hW I Ii' Itóupava Central.
,"

('., ,'-�,
-

'" ,.

I
gang ermg. Presidente - Ralf Duwe.

pav'� ,.)ec:"\.

I
1''. Mesário" Roland Otf,e.

11>. Mesário - �Walúemar[)l·.;:;:úd:::;n�e . _!\_e 2':'.. Mesário. .. Frederico
do,,; S'1."['<)!] • I R05ema!U!. Mendcl} Ferreira.

li 1
1". l-'/I.'_"_'ê;.O,:,i'.I _� �n.'_.",'-·' ;_'(l·li'.HI,. I 2°. Mesál.,io ,,; Ahrifi Oe z.

2'. r/le�i"_�';0 � .l':J�idc'; (,;3.'.' I 22a. Secção = Ricardo
'

!:Gt:ZI ! 33a. Secção Hotel Ed-

_
_ , _. I,!

iluergel' - Velha.
J.;., ltoupava

. _ .. .

\ Presidente - Martinho Cal' mundo t'nsen
.

. ,29{i(. �eC<CL!n G]lrrp1íJ ::."co' I dusf'I da V.eiga. 'Ctntral..· .

.
.

IC!2' l1tl1<::::ha!do de liG:'5l;; _ ltou I 1\'. Mesário Alber�o Ri- Presidente - Gustavo Stamm í

pa?lQ :::iS:::Q .... . . . . i,' baI2{'�,
.

r;'1 Carl;so. ;:::��ió
- Fernando

'll 17a. Secção. Salão Henri.
, . PS''''fi;,hJ:1f,� J�'diD Ode- .

i
"I

.

Me.::.ário Eugenio Brup
2". lI.Í>esa'rl',o _ Bruno Starke qUe Bucrger - Testo Rega.

bred,,' , ln ' President,e - Vict()r< Haut

.l. �t2,�:g!�";lir� i.:o� ,.
,i wuner.

; sobrinho .. 1". Mesário - Erich Guen-

pf� cf" ·Cm·vdlw.. ,.. ..... �4 .... ,secção - Edificio da
k thcr.

--------
.-___ �__________ 34a. Secção - Salãn Ricar I 2", Mesário � Fdix R. Ãn-

do MuUer - Itoupava Cen- 'ders.
tIa1.
l". Mesáriu . Henrique Ko�

Presidente o Ralf Qtte

38a. Seccão - Salão' Dugen
_ Vdha - Blumenau.
Presidente - José Pfeiffer

1". Mesário - Afonso' Ira
rinhas.

2". Mesário - Luiz Lenz.i

12a. Secção - Salão Kírsten
_ Itoupava Seca _ Blumenau
Presidente - José Mano.cl

Mafra. .

ln. Mesado _ Carlos Maria

Flech.
2". Mesário - Peter Feder-

Os 'senhores chefes de r�

. partições puhlicas e pr-opr-ie

távios, arrendatários
-

oU admi
nistradores das propriedades
particulares, resllcctivas. fi
c ....m ccm- a puhlicação deste.

cientificados da. escolha dos
referidos edificios para nOs

mesmos, funcionarem as me

sas receptor'9ls dos votos, nO

di;:. e hora dL'signndos�
Dada (' passada nesta Ch

c':ade de Blumenau, aOs vinte
e quat.ro dias do mes de de-

7.::mbro dt' 1947. Eu, Luiz
!:chramm. escrivão, o escrevi.

Ass Oscar Leitã.o.
Juiz Eleitoral da 3a. ZOna.

par.
P'] l'.ddi'nte _ Osni ·Go'1.çal�

ves de Noronha.
L" Mesário Braulió Vão-

zuita.
2". Mesário -

Rodrigues.
"'$'

i

Ivo Quintino

prowslti.
2." Mesário Martin Jen�

\.
59a. Seccão - E-scola Muni

cipal d·! G;_�parinho - (Capé-
Ia). Gaspar.

.

Presidente - Afonso Schwartz
L° Mesário - Julio Dcggau
2". Mesário - Antonio. Bohm 1
57a. Secção - Esco!a Muni·

cipal de Arraial - Gaspar.
Presidente - �Egon Oli'n.gel'.
1." Mesário Ol,laudo da

Silva.
2". Mesário Afonz::: Lad-

seno

60a. Secção - Escola Esta
dual de Barracão
Presidente _ Acilio Acassio '

burgo
1". Mesário

burg,
2". M:Esár1o

Franz HOrn-

Carlos Bd:L.

52a. Secção - Escola Mixta
Estadual " Testo Rega.

Pre�idente - Curt Drandes.
I:'. Mesário - Hugo Ramlow

I 2." Mesálb Henriqu� Ra-

Kars� 11 duenz. ,

63a. Secção - Salão Carlos
Kars- Belz _ Alto Rio do Testo.

Presidente _ Rudolfo Horn

39a. SE:cção - SalãO'
ten - Testo' Salto.
Presidente - 'Walter

47a. Secção - Grupo Esco�
h.lI" José Bonifâcio - Rio do , _

Testo Vil�. I F&RM .& 11"'41 A
� p.l"p.sidente - Oswaldo Luiz. I

.,..
.

..

"

a� ,.
Flcdler. i Rua 15 de Nov�mbro 1035 � Telefone: 1029

1.0 Mesário - Max Mii:ne-
ke .

2" Me:;áriO' - João Gh,ola

53a. Ser<;�ão - Edifício da

Pr'cfeitura Municipal - Gas'

par,
Presidente - Miguel da

Direção Geral � Rio de Janeiro

ten,
1�: �esário �. Cud Karsten
2". Mesário· 'Alonso Frah�

;

41a. Secção - Salão dos Ati

radares _ DistritO de Itoupa
va - Vila.
PresIdt..-.te _ Francisco ,

dos Ani"'�,
1." Nl.. -ár1o ' Paulo Schle'

gel.
2". r. � _ : : _:: _) . Arno Kar,-

FAZ TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS NO PAIZ E COM P EXTC::RIOR

TAXAS PARA AS CONTAS DE DEPO'SITOS:

DEPO'SITÓS A' VISTA (retiradas [iae!)

OEPO'SITOS POPULARES (Lin'itlde Cr$ IO.COO,OO 'l 112% a,a.

DEPO'SITOS, LIMITADOS (Limite d� Cr$ 50,000,00)
CEPO'SITOS LIMITADO:; (Limite de Cr$ lfl(l.OOO,OOl

OEPO'SITO. SEM L1Mr'E

CEPO'SITOS A PRA7..() riXO

4% ll,a.

3% a.a:

'4% G.iJ,

Por ,""mêses
pl)r 12 mêses

DEPO'SITO DE AVISO PRE'V10

5% 0.0,

4% 0.11.

Retirados mediante pdvio 'l�íso:

De 30 dias :J 1/2% ti. tI.
\

j
De 60 d:o!

De 90 dias

4�i. a.. o.

4 1/2% Q. !l.

UMAFARMACIA PROFISSIONAL, A' SUA DISPOS/CÃO I
,

Manipulação, d� receita; á vista da c1ientéla.
�

I
PROBIDADE J

.. Laboratót'Ío de Analises Anéxo IPesquizBs fisÍco - ouimico - h.:ológicas para cluci·

IIdação de diagnóstico. -

'

- SORO· REAÇÃO DE WASSERMANN
� Pesquiza minuci63a de' nemalozoi-uÍos (mula- I

ria) com documentação micr.ofotografica.. I'�,- Todos os exames de laborator�o, quaUl:alivo'5 e

quantitativos.

','Responsável técnico; C. I-L r,,1edeiros �.�. f'-'rmaceu�ico
------------.>-�---------

HIGIENE ESMERO

nlpr
entre

Fita de aço
americana, esmaltada pretll

.Encapados de 40 á 50 quilos
Bitolas de 3-8" :x. 2,20 mms.

1:2" xO,20 mms.

va.

1 ". Mesário - Afonso,
Schmidt.

2." Mel!ário - Arnoldo Van;
zuita<l ;

Sil,
.-

I 'J-"�'-_
'·i�l !i1a1

Selos
42'1.. Se -:cão - Antiga Inten

dencia _ Di�tritv de ltoupava.
Presidente - Nicolau Pas- 62a. Seccão _ Edifido da

sold Prefeitura 'Municipal - Gas'
1". Mesário - Harry Manke

par.
2°. Mesário - Carlos Schnei. Presidente - Oswaldo

der.
Lael- j_ wig. .

,

1 .. Mesário � .silvio João Zim (

10a. Secção - SalãO' i{Q'bel" trtermann Ito Uonath - Ma5sar,anduba ! 2". Mesário _ Artur Deggnu
Central Distri. Itoupava.

I"
': I

�residente . A.mar{_) Joa- 56a. Secção - Edifido.

Ci-,qU1m de Quadras. ne Uniã.-, _ Gaspar.
1". Mesário· Jens Mebzger Pres1...tente - Albano Perei-
2.° Mesár.io - Antonio. � .� ra ..-I", C:o:o:ta filho.

Fausto. L..
. 1.0 Mesário - Octavio Luiz;
,

Schmidt:.
43a. Secção . Salão Gusta -

2"; Mesário - Paulo Zim"
Vo Jens('n � Massaranduba W

mermann.
Baixa ,_ Di5�r .. ItolJ.pava<..

._.--.- -

... --:--� �-r

Presidente' João Bramors 54a:. Sec�ão _ Gruno Esco
ki. lar Pl·(j(. Honnrio Miranda

1''. 1V1esário - Rica'rdo·Ku- l' Presidente' lris Fade.},
pas. 1". Mesárió • Martinho 'Rú-

5-8�' e 0,30 mms.

3-'1" X 0,30 mms.

,aJe aço cDbreado
Pa,",l a fita. supra J nas bitolas de;
�:h�". -- 1 (2" - 5/8 e 3.4"

Malluioas para arquea�·
Para fita de aço.de 3/8" - 1·2 e 5ff3

. .

OFERECEMOS GRAND,Ü; LOTES DE IMPOf-rrAC5.0
A' PREÇOS ESPECIAiS

>

.

CONSU LTEM-NOS
COMPANHIA IMPORTADORA uJOBRA.5IL"

Atacadistas Importadores
Cãixa Postal, 208' - Telegr.·'"JOBRASIL"

Fone, 640 _ Rua Alex: SchIemm, 132
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EXPEDIENTE
Ii ação"
Propried<tcle da

S. A. "A NAÇÃO"
Diretm'�Ge1"ent;; :

.

ADELINO CUNHA
Diretor de Redaçãu r

HERNANI PORTO

ReUáção -e Administração
Rua 1'5 de Novembro - Ed if,
"A Capital" - 2". andar

Sala n", 3 '

Tclofmw: lQ92
Ofi<:in"s

H.ua São Palito n".269
As:únnluras a Ãm.mcios

OTTO WILLE
Assinaturas :

Anual. . ..... Cr$
Semestre Cr$
Trimestre. c-s
N°, Avulso Cr$

Representantes':
No Rio: Ser-viços de imprensa
Ltds. .__ Praça Getulio Var-
gas, Edificio Ocleon, S/802
Em S. Paulo: Serviços de Im
'PrenSa Ltda. - Rua 7 de

Abril,241

90,00
50,00

:

30,00 IO,!)� I'

\

DR.

Ayres Gonçalves
ADVOGAI:-O

"
T
__

.,'" _.�_. __
• li;'

.

, : l PQSSIVELUMA ALIANÇA
--�-:-------""""'-I " ENTRE o EX.DITADOR

r !

I
E PRESTES

,. PARQUE São Paulo; 29 (Merid.)
i I e a t r o 1= I -. t 'e, o- Sr. Amaral, Peixoto, genro IL , do senador Getulio que encOn

I

Tôdas as Doites ira-se nesta� afirmou ser pos

I sivel uma aliança entre o ex

Biduca com seus ar..
I d,itadôr' e o sr'. J-qilo Prestes

tU tas e o cantor de aliança eSSa qUe' incltrirê too

u. úsicas arO'entinas 'I" rIns os est;��os; porq�antf)15' São Paulo ja esta efl'!:Ivado.NINO 811.)'8
_'

�

,§n:r.li. e srtas entra
"i15 francas !
ALAMEDA RIO BHAN-1ce

I

o SENADOR GÉTULIO VAR
GAS VAi RESOLVER
,A DIFICIL SITUAÇ�\O .

DO P. T. e, i
Rio, 30 (Merido) - Divul

r h-se, qu� o \Scnad,or: c;.etu�
1,'0 em sua ida a São Paulo

,

'dor' '1pl"C<;.Ilará resolver a 1 1.0.

.eituaçã« do PTB paulista, a··

luahnt...1.te erm voltas com,pus I

sibilicladc duma cisão moti I
vada pelo {ato .de não ter a I
cand;d�tura Cirilo Jun,io:,. oh IItido apoio unanime do PTN.

�--il
Ulmer

.

Laffront
CORRITOI'1

Ruo M<!�(\Ohõo n. 2

E?,TE E' U SEU JORNAL

·S I NUS I T EI
,

i O Vitalisador Eletrico �Vorms,
_

restaurand{") � �ner-

gia elétricc humana, põe todos os orgaos em perfeIto fun
c.:oname.-ztoo - Encomo no Rio: - INSTITUTO VITAL!SA
DOR WORMS - 17, Rua Alcindo Guanabara - Sala 606
Em São Paulo: Demonstrações a domicilio.

(:"::-::' nlÍ estrear seu terno novo? Lembre-se de

c::..e ·c;s �,Iu(-'irda-rouI'as podenl tr�ns:orn1ar-se nUlIl

� -_ÇZ.!1�D r'ar::!disi�tCO p[�:'a barat�s e outros ln���tO:J .•.

.::;. ,) d;:1 em q:J:: DETEFON entra em açào!
I�.'ETl::17()�J à b':�;_;t:� de DDT'e RoteLona -�- é �1

II
'-t�-�' ::-t;� dcs�r�-�:éc:-� ��_!C .:'-:.:8_sta l;ára SC::iuprc de seu !.::ir cs

= = ,�,

:�;=��';;:; ::�::�,;Ç$! DETEFON não mancha c é inofensivo
,,"J ncmcm c �lO:; 2.n:maÍs. Basta aplicar DETEFON
l:rr2 vez ... seu benéfico efeito dura tndo o mês!

t� r-:'d:t�

eh

'FI nação
Na Sociedade

ASTRAL DO DIA

Ipor Haga Swami
.

Sa'ba.do, 1". de Novembrv,
de 1947.

-:

, ILy", Mª-rte e N�ptuúo fa�'
"vor-ecem fi d;a de ho jc; Ha I
1,rott�ção �u lar, á fa�ma� á 1
alimcnüiçIw. Intensa fé reli.,'g1Q�a, altos i?cais f'ilantropí
qn_>, vnstos planos de gra_:nde j

t';:;pí!'rC'-1�SRO em todQS OS ,cam

pos, '!VI '?lote gàré:\nte belas cu

ras pOr elctdcidade. Neptu·
no facilita expel'Íencias psi
quicas, previ:.;ões, sonhos e'
protege 'os mar-es,

. Os nascidos Hoje» Suavisan Ido o génio, conseguem vida
confortave.l, I

I SÃO PAIJI..O, RUA S. BENTO, 3';;9 - Só. AN;)AR c

ris mais

Norte do
Faz' anoe hojt-.. a gentil �

srta. Gelia Bexnades, reaiden
te em Brusque,

NASCIMENTOS

é"'- Com o 111wdlmmf;9 de I
5!2'U t:alant,e f�lhin,I},p" Edg,a,l';, IIQc();..rldo 1'0 dl3- 28 deste mes

acha-s» Í;mgallln:a.do o lar do i
ar, l�elix Kril?ck, 'proprietario IIdo Bar e Restaurante "Gruta
de Leão", e de SUa exma e.s:·!
posa·Da. Gertrudes Krieck..' r

I

I
� - Continua despelta�dn I

o mais vivo interesse e lnvul- I

9"811' cntll�Ia5lT:') .. o sensacio l"

• r dici l' "h '1,"al "" j.a ira ICIOna aI c
'"

dos casadcs�'; �atrocinado; !
por uma cormssao de .assocra í
dos do CN Arncr-ioa; Este' in-!
terf"llSante "reveilIon" será I
realisado no proxim(�

>

dia 81
dt' n�v('mbl':) nos saloes ?O I
Àl:1zrÍca, p.:entilmente cedido I

p�r s}la rllvn::t diretoria. Na

ocasião s,'rã propon;:ionado

I um
se le cion.vdo "s.how",

- Aniversar-iou-se ontem o
r-om � particinação dos me� Isr. Fuymundo Waldemar !hort's <,5tros �o nos:o brc:a�- IHü5cher. ,
casto s..,b a OrIPtltacao artlsh- !

I c". cl= Pereira Junior e

Nica-I'
----.--

. - Dufluiu untem o anjo cio Scht'ef€1:-. •

ve!:;ario natauicio da gentH I
!õrta_ Ingl'bl/rg' Schmidt,. dile.' O PRECEITO DO DIA I
ta filha do sr. João Schmidt

Porque dePl!ràr a agua I'l"�s�dentL' �o 'bairro do.Car.' Ovos oe l&rvas de vermes I

I C.2., .',
""

,

' do intestino a,o homem c de II animais são elirninados com J
- Fez an05cntem a 'gentil �l' .

t
.

ar f

I
as fezes e pouem con aInln

j!;,"t'3l •• Gn-da Schlesmacht:r,.

a a:rUa destinada ao consump.
filh'-l d� sr. Leonal,do Schlos-. r'n I,�

E��" a"'ua co1!sara, a Verml () I
&ln:xcl:t ...",.

-

I
�..;:.IO.- b"

-

f venl'''nte 1"C ",H naD .OT' con -',',
-

_'

, ...,
, ""'L

'. çao
mente filtrada (}u ferVida,

- Tl:anc:o,:rre h,o)',e (l ani. t h
.

1
.

Só be,ba agua que en a s:� Ivq-sarig nat:lH,c'io da sra. Da. t f 1�

do fervIda ou. pelO Intnos. 1 í53!rn"!. Kiehvagen esposa do

�r"'.,da._-S,.N,�:ES. _.. o �__ !.rsr. Ric3.rdo Kielwagen.
,

_ __ &
DETIDA UMA CIDÁD.�.

NORTE AMERICANA

mcs, frul·ll;, hvrfaliçQ', lil"" !alJácn, etc.
c " ,

A todas aqueles'{{U!! ljeiwltl dediclJr·se q agricultura, (I C:Qlls�lll'l é um só -

Adquira temiram, com bcmdad" de pagomal1to, sua glcbq agrkola,
Adquirir sua gleba ogri�ak .. 'mm fccilidcde de pagamento, da

a maior E:IT preza ccíonizcdcr« 'do ,América do Suf
CfA. DE TERRAS NORTE DO PARANÁ

.

QUT RESPONDERÁ EM QUALQUER ÊPOCA PÊLA EViCÇÃO
PELOS SALõES

Para mcis infcrmaçccs dirijcm-se; -

!.gêr.cia ,Prim:;p'1l e Centro (le Administração
lCNDR!NA, R. V. P. S. C.: - I'ARANÃ'

ali Séde ;
ANIVERSARIOS -

Transcorreu ante-ontem i

ii ef'emer-id e natalícia da ex

�a sr'a. Viuva Irene B. Pei.
te.'" pj ,">pr:�taria da "Casa
Poiter" e figura de grande
prc'jeçâ« nOS tr.;�ios sociais e
< e��nGmlcc.:; dl'sta cidade;

S2tctllbro de 1938,

NOTA: -:. Nenhum 'cgêntc

\Js ir .crcsscdcs cm compra de DATAS e CHACARAS nessa
no corccãó da veste árc", de propr.edcde do Compcnhin, entre sitias e fazendas em

pleno p;cgré,:so, deverô o c�inp"recer no Seção de V"ndós do Companhia 'éin MA;

fUNGÁ, UNiCú LJG,L DESSAS TRANSAÇÕES.
.

Títulos re!Ji:tra.�DS sob No. 12 de ccôrdo com o decréto No. 3.079 de 15 de

re
De uma SenhOt'a eh, bu a aparencÍfl. e boa saude, com

prática e referencias, para cuidar de uma só criança em

casa de casal de tratamento, em Curitiba. Quarto, A�im;en·
lação l; hoü'l ordenado.

Tratar dil·ptamente ou: por melo
deste jornal. com Snro OI: to Wille.

teI
I
'------�II---

,
�
A

, ,
- A .dat'l a� hoje�acusa a

"''' e_ '" gl;7n d( l 'aniversar'io na�

'",Tidn d'"l sr. ,Franz Reuters. Budapest, 29 (UP) o lnfor:- !

ma'se que a legação, nqrte.a·1
mericana pr'epafa um pro_!es I
to oficial con.�l'a a d:tenç_ao
de Elizabeth Pa!los, cldada. f
norte�am2l"icana empregad.a. I
da Associeted Presso O MI:[�lS:
terio do, Interior a propost- I
tcí anuncia que a ·politica I
prendeu paria submete·la a \
Um interrogo.torio. 'I

\ ('

nivela montanhas ....

domina distâncias!

1.Tma viagem na din'(:uo de um cspaço;o .Ford mosLmr-lhe·[i
"' que significa l'unfikto de Yenlalle.l;�i:; <l'1ui Ull\ 01.1'['0 qu,"

nkrt'6� illleira s!'gurança em qllalquer e:,trar.la .. , um carro

fiícildf' malwbrar. b�'5!()�O de :�ulélr.
"

Seu "chassis" cstebílit.atÍo nu;; do;", :;cHiidu;;: dr��.Iiza h'·

mt'l1H'lIt!:� 1l1es!llJJ nas � {'nrva�. Sua;,; lWY3S .moias Il)n'ii"
-ftJlha-i>. 1·:XfrH-n;aeiwj,� :"nu vizaut as d i:;![lIl<:llJS. ,\ "",cu i 0,

nwl'ur!{nl'j" (', 'nnatDmicl!';; rroporóolwm-Jh' !) m{nim!l :].:

i�I:'pOUtHJ. f�SI!:�tÇO à' \."or:l ad�·. __ (�.-tnal:-· -!J I'U_�; '..,a td '_� lnol o��
';'·i,L I)b'.'d�"nlt" mjH�i(l.f� siluxiú;lJ. 'i"' Iliyda n;old.auhas
(� do;niua dbtfult'ja�. Dirija-o 'i' ",' '('<1[n"lw';;'[ di' '1:1';
l'urd. c:slú t'U!:IU st'wpre lia \ a!i;;lIClrd·,I�

f O, R f)

• �, _,_�_,_ •• ,"__."'.......�._�_ ..... •• :--�__ -co,
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Aos: populistas
la. mais do que nunca, da compreensão. O PRP' e seu

harmonia de todos os seus fi-'I aliado o .PSD .. já desfralda-
,

lhos O General Dutra.' po- ra msua ha.4.deira: Por BIu

deri' rep�'tir o apêlo de Ca- menau, Os blumenauenses
xias : "Quem for brasileiro cpmpreendendo as intenções
qu'e me siga". Unamo-nos, honestas c sinceras ê.�st-es

pols. bras;l.ei.ros de hôa von- dois partidos já ,estão cer-narr

tade, em torno do Governo do fileiras eIIl torno. dos car

da Republica nesta hora de d idatos pessedistas e pojru-

gri'vidade e de apreensões. .listas. A gra'7idade da hora

O Chefe da grande fami- presente fala mais alto do

I ia brasileira esta preocupa- que' qualquer argumento de�

'do. São muitos,. e sãO .sérios, magogk:o.
os problemas a l'esolver.

.

Não é este O momento propi
cio a critica dos partidos pO
liticos. A soberania do Bra
sil e!'t.á em jOI!'O',' Faça o

Que fizer, r-esolva o que re

rnivel-. é nossa Patria.Est are
rnr-s cem ela em qualquer si
tuacâo,
A qui em Blumenau neces-

, Motiv:�d.a pela intr.anaigen- I
�la sovietrca o panorama l

mundéal ç,:5br�:-se, pouca a IIpouco. de um sornbr-ie manto

presagiand,o mais desgraças
para a humanidade sofredo- I
r-a, Apr-oxirna-so, - tudo o

faz prever - uma nova corr

flagriação mundial, que nO

varrrerme enlutar
ã milhares

de Iarvs l' d-eixará ao desam

paro homens, m,ulheres e cri
,

.,ança:;. d? muitos paizes. Duas

grandes forcas i--ã.o de defron
ta);"l. De um lado, empunhado
a Cruz de Cr-isto, tais noYOS

Cruzados. as grandes demo
cracias. Do outro lado. levan

tando a b.andejra da foice e

do rnar-te]o, o comunismo so

viético. A qual delas sorrirá

a vitória? - Deus dirige os

destinos dos póvos - assim
oi if'nic.ia.rlo por Plínio Sal

�ado. n Manifesto de Outu
bro. Deus. que dirige os des'
t inos (105 povos, que é todo

Sabedor-ia, todo Bondade in

finlt.�. tambemé a suprema

.Iustiça, Os homens li abando.

nararn. Enti eg-aram-se .

ao

mais abjéto materialismo. Es

qu('c�r:u'''!'se de qu .. fOram

criados oara servi-lo. Erigi
"�ln "uI}"'" d"115('s e deusas:
Cwpdez, [uxm-ia , egoísmo.
rom seu cortPjo de iniquida
des,

O Brasil, que para rebater
a, audacÍa. a imprud.encia so

viética, v io-se compelido a

romper' suas relações -dip lo
maticas com a URSS, necessi-

. sítamos, tamben�. d'" C. M .

,UM PRESIDENTE AUXI

LIAR PARA A EURO�
PA DURANTE O IN-
VERNO PROXIMO ,Ri�, 3? (Mel'id.) � �oje

'1
no Palac10 do Catete :rOl. reCe

Washington 30 (UP) _ O bldo, pelo presidente, da Re

senador Lucas' - democrata. de I p�blíca Q sr, 'Arlindo JOrge.
Illinois - depois de haver con

.criador em M�t" Gro$�o e

ferenciado com _ presidente "que fará exposição .sàhr� o

man disse: é de prever-
problema da carne. Convo-

que congr-éss
•

d t
cados pelo chef'e do .g'1.,v-erno

o o, aln a an es _
. ,;

.

do pr'oximo natal aprove o pstarao", presen':es o Mln�sf.r;)
prog: r-m de m h'ae i

. do, Agncultur;a,. o prefeâto
,a e t', D nc a a

d
. , .

"t..) crp
propósito de um' presidente I

aqUI e o 'preslo,cn e .;t.;()
"

; •

auxiliar para a Europa .du-
l-ante o proximo inverno. SESSÃO PARA ESTUDAR

.._,..--_-'-_----',--�_:_-_--�--....;----�-I OS PROBLEMAS DA

I MULHER'
.

No interesse do povo e I
pnra '0 bem. do povo I

O Partido Social Demccrático (P. S. D .) apresen
ta ao conciente e livre Ele tor-ado de Blt;.menaü o� can

didatos escolhidos para o pleito de 23 de·Noverribru
do co:r�nte ano, cujos no rnes �nstitueml garanHa
de felICIdade e progresso p .ra nOsso Município.

Prefeito Mu�fcipal
Victor Hering

.0

,rereadores
Ar{ur Rabe
Cas:;i' Mecl�ir{}s
Fricti Haertel
F.rwin Zastrow
Erwin Manzke
.loãc. Durval Mucller
Le:opoldo Colin
r (�f!PcldQ Ferrari
O�car Ruedigcr Filho
Ri.f'.(l'l ·lu WiUp
Tç'ofi'o B. ZadrH;mv
T l�" Deeke

.

Wils('n_ de Freitas Melro
Os· mandatos outorga dos aos candidatos acima

indicadQs serão excrcidos fielmente nU interesse do
Pov(' e para I) bem do PO'\·o.

Em breve a quinta coluna
soviética" já infiltrada em' va

rios nar-tidos qUe se dizem

nacionalistas, levantárá sua

cabeça de vjbor,�� para golpear
a clemocracÍa. Saibàmos to

mal ooaicões qúe não deixem
duvidas futuras, Definamo-
nos.

EXPOSIÇÃO SOBRE.o PRr:-l' I
BLEMA DA CAl<.NE

São Paulo, 30 (Medd.) _

Real izou-s., em mesa redonda
prontovid� pelo movimento
feminino, uma :sessão para es

tudar 9S pl:''')hlemas da mil
lher pela defesa de seus in
teresses pol'iricos, económicos
c sociais.

-------,....--

,Walter' Lippma�n

CISO

I .

Há muito tempo, é eviden-
te que a Inglaterra' está tra

--_.-.----- ._-_

tan�o de reduzir os sena en-

cargos' internacionais e que 'I' A verdade é que Se a Ingla
Os Estados Unidos terão de.'

Lerra está comprometida a

restabelecer o équilibrio: mias ['
Iém das suas f.orças, é tam

a ocasião que Os ingleses es-.
bem de absoluta e prirniária

colhera mpara anunciar que
I importancia que' os Estados

vão deixar doa Grécia foi éx,.
Unidos não se êbmprometam
além das suas fo-rças. Iss()' etre_n;tamente inconveni.ente. o-

. xigirá um rigorh'so' e profunpovo americano terá de toma!'
,.. .

uma �raye decisã.o antes dn
d" :xame estraiégi�ó da' s�-I

fim do mes exatamente no
Luaçao. Para que se det.ern:u- I
ue cama e onde � 'poder mUi- Imomento em qUe o Presiden- .

t� ii! t) Secretario de Estado
tar e fioanc,ciro: do pais ]10-,)

�'" acham allsentes de Was,
de e deve ser aplicado com'

h' mais eficiencia. 'Não pedere-Ingt-on. !!mm contato cOm o
.

C· mos estar em toda a parte' eOngresso� sep�rados doiS
. .

e
'. fazer tud·o no mundo inteiro

s Us assistentes' militares e

financeiros e pl"ofundam�nte
preocupados com outrQS as

suntos. Não será facit. nestas
condições assum�r uma atihl
de ponderada: ou explicá-Ia:
.com segurança ao nOsso povo.

'. "" ,*.!. se fará a

P?-rece qu� não há outro"
'.

escolha.
motIvo para forçar assim u
ma decisão antes do dia 31 de
março, senão o' de coinciiÜ:r es
3a, data cOm o encerramento
do exercido f.inanceiro ingles
O governo, embora tenha de
reduzir drasticamente as. su

as despesas no. 'estrangeiro;
não ficará' subitamente des
provido de fundos em 31 de
março. A fixação desse pra-'
7.0 inconvt':niente é uma con

::Icquencia secunpária do pro'
�esso ,orçameritat'in . e não'
1.1m fato inevitável, como o

foi, por ex."mplo. em 1931. o
abaI]-dono do padrão ourO�

poderemos
gOs que assumirmos, é pre- I

cf?!) cOnsiderar se; parl;\ cün:
ter a �xpanção soviética, tc«
remos de a�#r dessa maneira
l? cm' )il0ntos, comlo' o conti-

regular
DODO

Há pOrtanto, necessídade
.
li.. �lYl!ediatR a'Pênas' de: um acor

S
'

..

d d A
A· C·

...l:) orOvisório. com o governo

I
'OCle a e nono .ma omercial ingles, que resol,,", á situação

do Mo-mento na. Inglalet<ra ,

M O 1= L L M A N N I na r.récia e nas permita e·

I' Du"!'!.l dL.... Novem'L.ro", 100.1
'
xaminar aq'ui e' 'c9m o gover

8 m ., ..... JYI ",!li "
no ingles toCl,as �s im.uortall

I
te3 �Uestões em jogo. Não

I .

J'
commlta', (.; ntereS:H�' de nin�

.

- ,

7.uern r"'l\olver o caso 'CÚ1nt)

���I�!!"""""""'�!!:!�������������IIIJ!!i-�!!""'i'�!!""'i''!!!!!!!!!!!!�,'!!!!!!!!!!!!!m�' se ,éstivésse�os numa atmos'
. �"� e....fa de panico.

DODGE
Dispomos de alguDs cbassis de
4 toneJadao com cabina, para
pronta entrega. EqUipados com
pneus 34 x 7, motor de 109 BP,
capacidade bruta 6.350 qullo,.
Preço, posto Blumenau Cr.$ ,61.600,00
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E'tamol rec:ebenda
.

qUilDUdílde de peças

I

A primeira coi�a que é pre
ciso reconhecer "é 'que, co� ..

quanto os prohlêroas 'dos tt'i.·

ritórios Pm perigJ ná Europa
E' na Asia �ãopdsSaPl ser re·
ção economjca da nOSsa par

tolvidos sem UmA ampla a-

te, há l:am">em no casO con-
. . ')

:;-idl'racõcl'O fundamentais. de' . Temós um encargó irr'eC1J
!'l"d.-Ín· militar e ,p�tratégica. �á.Yd nD çontínente euno-asiá
A inte..-venôio na Gréçia. por' 'tià;, a AJe�anha, Eis, portan

('xemplo. não é· uma questão I
to, mais uma razão para não

d.,,· dinh.,..i�fl aper:al<� E' ,Um �n enfraq1.lI:lcer'nlOs as nOssas

r",rgo mllltár, aInda ql,1e can, responsabilidàdes neste sen

t,\nuem a ser inglesas as tro- 'I tido dissipando os nosso's ·?s

pas l'stacionadás na, Grécji:l_ .. casos· reculsos de pessoal mi,.

O abasteciiner.to e, se neccssâ Ilhal"
eTn. cabeç";'s de pOnte que

.,..10,. n l"<eforço d�íssas tropas O" hipótese mais favorável,
ficarão �oh a ,rf":1iponsahilida·
dt' da América: P,ara decidir
sobre a manutp.ncão do Í>l",..to
avançado na: Grácia. será

prreciso examinar. todos 05

nOssos enca.l'gos militares a- .1

traves do mundo. Temos tá:m j�bem compromissos' na Ale-
. manha, no japãi.)-; ná Itália,

f
na Coréia. nas' Filipinas, §!(J .

largo dos dois oce"anOs e a :.

medida, d� nossa' cap,acidade I
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