
, Sã� Pauto, 4.. (Meri�.) � I sem. que isso importasse cu.'
Reumdt�s sob a, presidência importe á renuncia de seus' I110 er, Cesar' Lacerda

verguei-l pi(}gr.am�s democrsxicos ou

r-o, Os membros da comissão em modificações de seu palrio
-executiva do PSD, Ficou deli-. tÍcos objetivos". Frisa odes.
beraáo transmitir um tele- I pac�o: "o concurso dado pe
grama ao Presid.ente Dutra, lo r-rs nesta -emergencia, na
'em respostj, ao �esps..cho 9-ue da dif.ere_ do que u mesma çõcs i-=ela imprensa' e :r:do ra- .seu p-;';��g
este .envIara al� :"1'. Ver-gueiro, agrcmiaçco prestou ao PSD, i dio." Concluiu o telegrama i n...diter:{
.!? telegrama, Informa' que e j. Cm 2 de novembro de 1945" ! «relembrando 'a vosseneiá, .a , de' d�;�o;'O PSD continua coêso e fir- E diz o despacho" U

quanto á soWiai-iedade. que rrunca fa:I- I apr�d,i�i';
ln_C na defesa das instituições, I cassação de mandatos que re tl}u-lh�, como brasileiros po-I' que f"nao podendo-se n�ga: que. fere-se o telegrama de vossen dcmoe 'afirmar ao primeiro :en:der.i"
sempre tenha estado solidario II cia. é oportuno esclarecer que ma;'�.3trado da nação, que,' á I U(lSSO'P
"1:0?I o ?overno federal, com •.) :5 a minoria do PSD, hoje alia medidà de suas for-cas a

I Cesar'.tac
evidenciam fatos e atitudes

• , ,

.10s 'resprl.'sentantes do Sena' I ----------------�---_---_�.;..;---;---;-'-'---;-'-.��..:..:.4.
do, Çamara Federal p Assem I ,.:"

h!eia Legislativa'l O PSD es- O ex-dita'dor quer. fazer de' 'S'�o' Pa"ulo' .'·'o·'���;taL .empenhad,) na camiPanha ,U.'
. ,:.1.

eleitor.:;!.! do sr. Cirilo Junior
'"

� , � .

Indicado pela quasi unarrimi- SU�S InCrlVelSdad� em cnnVi'nção regular
L UI

.

e Iivre, de cujo voto divergiu
apenas um... minoria indisci
plinada, em flagrante desres
peito' ao principio dernocrafi
co, peevalecendo a decisão da
IDn.ioria. Nenhum ataque foi
feito ao governo federal ou ii
honrada pesaua de vossencia, SOLUCIONANDO
�.::b a eesponsabílídade da di
vecão . partidaüa. O PSD r-e-

.cebeu " apoio de cidadãos,
dos quais a lei eleitoral impõe
n excrcicio e o direito i!o vo-
1'0. ESse apuio roi oferecido
independente de qualquer co

-mido pelos eleitores do par
lido" cujo ,registro foÍ ce.ssa

cf",> c :�-i)i mesmo a3teriormente
daáo aos v.:overnadorcs elei
tos �m 1947 e que continua
sp.,do, prestado no Brasil in
teiro para as elelçôes esta"
duais .e municipais, afr-avez . clecans �
'�e cc>:npromissos do PSD e da Aeronautica
o\�tr� ccrr-cntes \ padídarias, rs

'
..do.

S, Paulo, 4 (M!i!rid ) � Reu
niu-se hoje em asse�bleia ex
I:raordinaria o Centro Acade-'
mico Xl de Agosto, da' Facul

ao Presidente .Dutra·

Góis, Monteiro

Rio, <1 (M�'l"id.) � O GerH!" parfidaeios em oposição .!.tO

ra] Góis Monteiro' abordado seu gover-no e �té mesmo da.

hoje pela reportagem do HDiá queles que pÕe em perigo a

rio da Noite", 'a respeito da sua:;deO ligia e ás atividades
replica do PSD de São Pau- não só demxcraticae, como li

lo ao Presidente da Republi- or-dem fi'-s:te::-na (' a propl;Ía in

ca; declaeoue "poder-se-ía in- tegrii1ad..: nacional; "1 presto
terpreta-Ia sob var ios aspetos, dente da secção l'xec\ttiva,'re
mas não, desejo envolver·me plicando; aores-utou argumen
na ouestão político-partidaria tos que lerão de ser ápredá·
de São Paulo. '5;;0 não impe- dos mais tarde ern ajuste de
d� dI' COIOC<lt> :,t qu{':�tão IH,I;; contas definitivo com a flire�

rlr:vl,clo;; lermos; o Chde' d'l câo 5uperÍor do parttdo, não
Naçá<, manifeetcu á secção I ;óm{,llt� em relação à. São

paulista do PSD 5"U rlesfYOsto Ps.ulo. cerno a outros esta�os
po" :mot;v� ti" rl'!'ol'v�ão dessa c igualmente aos casos de in..

1T1""�lT'a "e(':.-ãn aceitar n con- disciplina qu.'! ;sa tem produzi
CU:rfl) de dementos paliticos do no se:,tt' do partido.

'

CASOS

EXISTENTES NA l.a

ZONA AEREA

_--_._--

'Congraçamento Inedito entre verios partidos da Bahia

Uma intercssiónte desco" Ibertà.' fdta rccent�mente na, ,---'---
.. ----- ..

Grã Bretanha é que a vibra
çào ,de alta frequencia p()dp
ser empregada na limpesa
em lugar clt, agUa e sabão, pc
10 fato da maior parte d:as
tnolecula:: de poeira' que 5"

prendem nO:; t.'cidos serem c,u' !
regadas da adesão ser uma

f;Juestão de atração eletrica.
Mr. John Bold, tecnico d;:> L3.
hOl:atorio da Associação d':
Propriehu"ills de Lavanderia,
c.ons\,guiu construir um apa
relho para a limpes,a t'letrica,
qUe deu bons resultados. N!l\
fotol{rafia, vemos Mr� John
Bold eJ(am�;nando um pedaço
de tecidn após se; submetido
á li�pe.sa peJo s,�u aparelho.
(British News Sel'vice) ,

.

Salvador, 4 (M::rid.) ft

Re!ll'
candidatura de C�:rloª

B�hia'l
hiaxú\ djl UDN e nreserite o I PTB, num congraçam,ento ine ,

Iizou-se a convcnçao da VDN da VDN. A cODvent;ão foi pra dq:mt<tdo Hugo Álenc!lr, do: dito, tendo discursado or-ado
c PR na cidade Feira de Sant' sidida pelo sr', L&fayette,Coa PR. Comparcceram os candi- i �es de todos os partidos. 1'1'0-

Anna, coligados em torno da tinho, presidente da secção ba I da tos dos di�etorios do PSD e
I pugnarido por uma j::ampanha,

Conterencla

a prppo'Sito do momento políft I
tico, disse: "Estou licencia-I'do mas não ausente dos meus

á imprensa deveres para cOro o partido. ;
.'

I
Inter"�D1 e ri c a na dei

Segurança SOCial

Meu candid.ato é u meu amiol _,._,._-_._._--'---�--'-- :
go Cirilo Junior; frisando: I RE.STABELECENDU AS CO· I
continuo. a pedir a .todos <,)5

t
MUNICAÇõES RADIO- [

meus amIgos da capital' e do TELEGRAFICAS EN·
interior que vutem nele. Foi TRE A ALEMANHA E
eSSe () nome escolhido numa A AMERICA 'DO SUL I

das mais vibrantes conven· I B"�íim, 4 (UP) . 'Anunciou!
s:ões qUe assisti e par" termi
nar, dil·e� q\.'!� minha impres I
sâo é que o PSD vai vencer
COm: seus candidatos á vic:-Igovt'rnança e camara muni

cipal.
. ��iQ, 4 (Mcrid.) . Falanda

I
�e Segurança Social, a rCa" I raiva� consultor· juridico

ª Irr,?rens.ª a pl·.>posito. da llz:!r-se [aqui a partir d;e 10 N1iníster-b do Trabalho e pre
ConferEncia Inter-Americana de novembro, () sr. Oscar' Sa-I si�ente, da ,cnnllsl?ão organi-

.

.

---------�-------,---- \ �;'_dora do cert,afrl,-é� B:fhmou: I Imp.ressÕas
O Ministro do Trabalho é francamen ... j p�g�:;f;e�:cªinp!;�tI:��;Ie� I

.

,

,i to aos c;�adãos america::lOS te interino. do ·campo. do seguro sOClal,
te favGravel á candidatura Novelli Jor �

frizando qUe trata-se de uma

reunião de t<':"r.�icos que int!'-
gram as administrações de
previd.encia social, de varios
países' americanDs, bem cOmo

r('prcsentantes' de, organisa'
ções de empregados e empre- ;

gadol"�s, 'Concluindo.' disse i
que "essa é a primeira cOnfe" I
rencia de n'atureza $Ocial a I

- • , J
ter lugar eml nosso pals '.

'!

do SI'MVergueiro! presiden...

do p� S. D. bandeirante

nião" "

5, PaulQ, 4 (Mcrid�) B Teve I telegrama do General Outra
grande repercussã;> nos meios já era aguardado e represen
politicos daqui n telegrama ta um passo mais fi.rme toma
que o Pres;dente Dutra pas'" do cOm a facção p,'i!ssedista
sou ao sr_ Cesar VergueirO,
presidente interino do PSD,
",J:-spondendo ao def>pacho

Chefe do Governo. está mal
informado.

Não ha Cm absolúta no. PS
D., de '$. Paulo duas alas. O
partid;) está coeso. O que, ho'U
ve é preciso é r;opetir: um. gru
po insubordinou-se contra: a

decisão da convenção, urtico
orgão compet:ente para deci
dir a respeito do candidato á
vice:governança" .

Rio, 4 (Merid.) - O sr. Mar

I
nal. dedar':>u não ser politi

van Fígueh-edo, Mí?istro .d? c� m�Iitante, ac�ntu�n�o que
Trabalho, falando a MerldlO em VIrtude da pOslçao que

ocupa, acha"se alheio á poli
tica, nl.1S quando for chama-ldI) a cumprir seu dever civico

eleitor, irá a S. Paulo votar j
em Novelli Junior. Mais ade-

.

ante acrescentou, "nem pode.
ria ser outra minha latitude,
pois a candidatura desse ilus
tre b�-asileiro além de outros

atributos que por si só estão
a r("com<-uda·!.a, apresenta-se
ain.,.l:l, �sc(>i.mada de quaisquer
ligações com os comunistaS,'
de ação tão nefastu para Os

interesses da p,atria". Conclu
jn";n. disse: esta minha athu· i

':e é reiteradamente manifesltada a todos Quantos temi pro :

curado auscultar minha {)pi�"
'

qu<' lhe fora dirigido relati
vaml'ntf' 9. posição do partido
aqui. Segundo apuramOcs, o

liderada pelo sr. Ner'eu Ra- Imos, qu: assim levantou ao

povo. bandeirante a

candida-\. tura Cirilo Junior Falando
ao "Diá�io de São' Paulo", o

sr. Cesar Vergueiro disse: <40'

Deix
•

1 falare
deputados e vereadores

Austregesilo dç Athaydc
.

�r'l
- .

Não há razão pal"a cstrô·
Ilhar que se debatam assun'

tos de car".ter partidario nas

"amaras Il'Fislativas. Esse é
() tt'tTeno proprio para dis
cussões dessa natureza em to-

.

das as democracias dJ) nlun·
�J.o" i

E'l W!;'strolnstl'l' ç,glng nO f
Capltoiin. ingk;;n;; e am,eriça' I
!l�� ana!i"am oS problemul>:
politico:; do paÍs, nó, tOm em

qUE' tais assuntos são l'Xaml'
IV (1<1" "01" toda a parte. A5
VC:-;'-:' I)S 'animas esqu.<=:nt�m
se; lá como aqui, e as -pai-.
XÕ"s Pl's:!"o�ls ncupam. n tem�'
1)0 oos ;",cprelú·ntant.�:;' do po-

''''n, rl"�:';lo 'VB.:oão Il corüplexo5
orla •."'!r:·;""';di\dc q\l'C tnrnam
m.. '" �"I·it!()sG�;.· q�alüJ.o sufo'

.

cadns do ,que "e e'Kplodein em

lnvCc.tivas l� d'iâtribe-s.
-

tra�alhu de fiscalizaçáo do
gover'no, a vigi.!ancià na defe
sa -:!.,s direitos do povo, en

\Tcl'r�nào tudo questões plil"ti
darias de transcendencÍa pa'
ra a d-emocracia- Neks é
Que Se nevem refletir os sen

timer:·tos da ccmunidadc, as

! 'p1niões c criticas que o pO
....0 tE'n. e faz ''''as ruas, como

n melhor e mais autorizado es

pc1ho da. vida nacional.

deverá fazer
, '

tlllum••
Conferencia dOI

"""

:CODcessoes na·

.'loiltI"OI dos Exteriores
Berlhn, 4 (UP) - A maioria

'Ú:)3 observadores poliüêos
a.mericanos e brlitanicos nes- I

I

A RUS4 \
SIA POR NÃO TER O �
MUNDO VOLTADO A
pAZ RÊAL .

W�"l.shington. 4 (UP)
Um folHeto do Depar'tamento !

�---""'---

Deixai "'1U(" fakm. ampla e

:;'vr�menH" deputados e ve

readore�. Depois d.e quinze a

nos de s��"nciósa opressão. é

,
necessal'io q�(' a palavra flua
;it'm :r)cl\hu.ma cllpecie de c�m:;'

NOVELLI JUNIOR FARA�
� �' --w "dP' ' '

.

HOJE SEU

EM SA.NTOS

F;' um t:'lgano·. 'pe.nsar 'l"'H�

"n"Ht:iüiÚ; !lê �!."i�� l
",!ní;;gao <��'t!:.ltt�!���
ii•. El:!.tB e Irma 'ai.1:-

n ,Importante qua!1·
f.fl!'-b;a <e2c!a!'ecedo!'a!i o

.5. Paulo, <I (Mel-id.) � O ;;r.

Novelli Junior. qUe ,acaba de
l'epressar da excur!:>ão ao in-,
t(iriot'. seguirá hoje para San
tos. Dia cinco narticipará do
comido, ou,anilo len)t'ão usa"

rão da palavra divenós ora

dO!'�' inch!1;hre n :;1'. Hugo
'Borghi.

;�.;
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Ulmer 'laffront

DR..

Ayres Gonçalves
ADVUGA[\O

Dais 1

"A NAÇÃO"
i

_,

�-"'" "_.;}......,. A"Jl.Q"A - __ -.............. -

-..;:-......_ .. _

-,

no Vale do Itajai
>-

E. arm
CIRURCIÃO-DENTISTA

Úpecialidode em !\cuiiogrofia- dentárias para ql>olqucr exame méd'�

RUA BRUSQUE, - Fone 1203 -

ntaara pr
entr

Fita. de aço
�merlcaDa, esmaltãda pr:etil

Encapados de 40 ii 50 quiloa
Bitolas de iH}" � 2,20 rnrns,

1·2" ··x 0,20 _
mrris,

TORNA�§E CAMPEÀO DO BAIRRO I

e 0,30 mms,

3-4" Y.: 0,30 mm",

Selos de aço cobreado
Pa,·,'\. a fita supra, nas bitolas de s .

3-,3" -- 1/2" - 5/8 e 3·4,."

Maquinas para arquea�·
Para fita de aço de 3/8" - 1-2 e 5i8

OFERECEMOS GRANDES LOTES DE lMPORTAC.!.O
A' PREÇOS ÉSPECIA;S

•

CONSU L.TEM-NOS
COMPANHIA -IMPORTADORA uJOBRASIU'

Atacadistas Irnpot"tadores
Caixa Postal; 208 _ Telegr. _

UJOBRASIL"

-Fone, 640 _ Rua Alex. -Schiemm. 132

receitas á vista da clientéla.

-CORADO, ele agora
temido e respeitado. 'I'ornou-se

�té _o campeão -do bairro!

ESMERO
-

PROBIDAJ)E

\

UE·-

NA ALAMEDA RIO BRAN-

cc

Atenção
Por motivo de mudança

vende-se uma casa de. mate
rial, com sobrado, situada na

rua. João Pessoa (Ponto ter'

mina l do orrib ...5) medindo o

terreno 20 metros de frente
pOr 300 de fundos.

1 aparelho de solda,
1 martelo mecariico,
1 prensa,
1 casa de moradia,
1 terreno corn edificacõc$,
1 chão de casa em !tQ�pav�;,.
Sêca.
Informacôes no salão
Duggen '(Velha).

I
UMA GRANDE FONTE DE

LUCROS

E' o titulo' do interessante

I folheto, q'le se e,,�ia gr<\tuÍ
tamente ás pessôe.s do inte
rior e dos Estados ("1',e dese�
jarn gan}far mais dinheiro
sem pzejwizo de outras ocu-

pecôes.

I 'Escr'f"vt"'I' pnra REX STU-
I DIO - Caixa Postal 1616 São
I Paulo.

'

J __.-. :
� __ ..;::-'.ct- _

I bunciem -,nosfa
FOLHA
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e!A ÃDMINlSTRATIVA, p.a- I
'-<1. ('> f(n·ne_C,;!7'-zn"''> dos

•.art� - ,! I
'-os dos gru�cs n�le't OJ<1Crl-

,gmi��,�,,� """"', � ""n� ele 1948. !
�4iMOXARIFADO dI:) 32". �

P.�.t:-_llúin (I" c::"�.,, :<lrt''<. f''''l Inh,'tlenau, 3 ,II' Névernbro de ..#
1947.

Mo;;>cil' C:on'Ca
2.' Ten, I. Ex. Almoxarife e

A "lr'c.v!s:onadol".
__;,_.-�__:_-----,- BANCO DO RRASll"" S. LA� , Fl';zÍ anos hoje a sra. Da.

;feda Ruedi:'!�l", esposa -lo sr.
.

Rodolfo;Ruediger.
!�-. ��:,��i�,,�·';)

,�_.

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

Diretiitl
-

Getfi\ --- ti iu de JnfH;iro

IAZ TODA:; AS cpntAçôt5 BANCA RIAS NO rAIz, i: COM o E)l'tttiIOJi

, Tn�í.)�(:._;l"lC�
w:J�Hda dó er,

bcck,
.

hoje a data ·11>::dwin Kra!1!<

I
t.

(1 f�RINOPE REGENTE DA
BELGICA SERA' l-lOS·
"PEDE DO PRESIDENTE
AURIOL'

nEPO'SIT05 I'OPUlARES (UIf'!t!rle Cr$ Hl.OOO,OO

tlUO'SlTO:' LIMITADOS (Limite ,�.9 ü� 50.ÓDO,OOI
OEPO'SITOS lIl.,.\ITADO:; (limite d� C.$ lrl(,l,OOO,OOI

DEPO'SITO SEM UMr. E

DEPO'SITOS A PRA?I) ;:IXO

li 1/2% U:(1.

4% ci.6.

3% (1,(1

2% 11.-1,

í

- Deflf€ hoje a data nata
lida ';:'0 �l'. Cu!'! Hoea!!g, 1"€

sidente éin Tim'!:>õ.
..

� DEf'O/5fTUS A' VIStA Ítf;!trodas U"red

TAXAS PARA AS CON TAS DE DtpO'5ITO�:

iiÍfi-'"" ,

·�Yj,._ j

'.':.
"

.

R.etirados mcdi(Jr.te pr6vio ",,·íso:

Paris, (SPI) - Anuncia-se

qUe' visÍtar,-i brevemente Pa

ris, em viali,"m. oficial, II prin
cipe reg-e;nt-e da Be!gica. O
chefe de Estado belga será

hóspede d" 51". Vincent Au- ,

rio]. p,esidc:lt[� da Republica'lO Princl:;:w Yir�;. acompa
nhado do Sr. Spaak, Primei"", ,

Minish'-" li:) Miniztro dos Ne' I.

gócíos Estrangei;:-:os belga. I
,

'Por 6 mêse!

Por 12 mêses

DEPO'SITO DE AVI�D PRé'VIO

De 30 dic!

De 60 à:o!

De 90 dias

4% 0.0.

5% 0.0,

( �.

NA§�IMENTOS
Cemi J nasd�ento de sua

filhinh"l

I�a, ocorrido no dia
� do fhl� te.' está de para- I
"",ris n lá (lo !'r, Feliciano I
Francisco \de Oliveira t> de

,�':� (esposa, Da. Rosa de Oli-
"t'lra, ,

- Acha .�. engalanado o lar:
dI' sr. Dr.1Rubens WaUbach

I

,,, de SU"l ·�nia. esposa Da.
[rica Wall ach, com o nasci,

ocorrido de uma

ina, a qu'al na

(l 112% ... Q.

4% a.a,

" 1/2% fl. a.

t eujornal

�)
/
./

ESPLÊN·DIDQ�

... ma,; se as moscas continuam sendo

indesejáveis e� seu lar, chame

DETEFON para afastar as intrusas!

DETEFON é a barreira que separa seu

lar do mundo dos insetos nocivos!

Moscas, pulgas, bâratas, pernilongos,

não re"istem ao .

�,
.

de DETEFDNi

E lembre·se:

aplicado uma

vez, Detefon

dUra todo o mês 1

!.,,"

.�t.AME.DA IdO DH'..'-".r�:_:'() 1:] -

. VENDi! F. CONSER'tos

!,ia batisrna! receberá ,'I rrorne

clt' Regina,

CASAMENTOS I
RealiZa-se ,huje ás. 9 h.ora.s I fi r'

civ.I e reli!!!osa',,-cnte, na rl'- I
-, .},j'l'eção .do Hospital

- ,',:;fe :n.e:p,. -:"··m agradveer o d
::�d, nc ia cios p.a is do' rioivo, I' í ROCENTOS E QUARENTA
i1 Ah:.nwch Rio Branco. o en- 3.445,00), resultado de uma
Í,·.c<' n1a!1!:.n�orlí:d d,,' sr-, Getu- i .c,per,n';"s e amigos do Depar-
Ji_"•. V.:t.il-a Brag?, f. iI.h" do' 51'. l' R -.', ' , Dl",'. rn, l'S'olnC!a r:e D urnl-l1au
Vltlll'lnn B,aga_ ofvcia l do R"'-j' B!ulul'uau, 3 de Nove
r:rstro Civil, l' clt' St"3- exm.a es-

pcs", Da. E.,.,.,,, Br3.g",., com a I
_'e'�nt;l srta . Ca.vrncn Olga Vou I.t-�·::rtY"'::;r:. r:n,-.. ;)ynj��enL., da.
dite local � dil"fa fIlha d., sr ,

/t..!frecJ.. VOi- Hertwig- (> de I
""a digna, esoosa Da. Sranny
Treska Von Ht>rtwig. Após ()

cc r irnorria l, o jovem par se

9.'uirá em viag<>m d� nupcias
mara a Capital 'F'ed�:'aL I

ADECI' ENT
\\/h!.nicipal J.'2 Bhunenau, por

(;:;_'�ViV0 cit, TREIS MIL QUA
L. CH.JCO CRUZEIROS (cr$
�';lé�a �:n�:'":: 'IS runcionarÍos.

�2,n'1.CJ:"t·::: di' Estradas de Roda'

N31 no ite de 8 do cUro- (':;'-e rne s , r::a!2zar-se-á na sé

de do Ciube Na.ut ico Améric �, g·En':il.ml.'ntl' cedida por sua

clip';T:n Di,etQr!u, o tn�diciúnâl 8J\ILE DOS CASADOS.' O

iniçiG será ás 21 horas com ,-,:!'TIa b"m orie.;tada Poluna i-

Baile

::-' ��f;. 2p!,"t:s('ntado um

l'oh a m'ientacão de Pereil"a J
d,. ai"ri" varias sm-pr-ezas pa

NOTA - J:J1esas, com 4

•-::-::.e:�v3,J1J.S eorn n Zelador d,_)

Char lottc
F ..hn""irip�, fíJ'h-"l_ da sr'a Da.
G(�rtrQd Sc'h1']p;C':'r, casa-se :1"
,-.. npsta cidade, o sr , Harj-y
�h..eger-,

"flA.JANTE�
Eateve e-ntr-e nós q ar; An

se lrno dos SAntos. r�presen

�'.nf(' c,nnt'i(:::Pl!. y",,,idente cm
Timbt5.

A ccmiss.i>-, oroganisad ,-,_�, ;>-;;'l.:", 203 5\.":';. Sócios dos
Clubes "':,,)"·1"5 Gumes le Nau ("r /, r-,'':l,')c:'. rpl!' ainda não
j:'cnb�m rt?'!.::-:;b;(�0 'Os Ye�C'pctJV ,:-; �!')-;-:Yi�;�,':... c-i,·-vpr�-) rn:{)C\�t:"iH."
<:I S;)',,' Arnpldn l�H.dl'T_

bcm or-ganizado "SHOW",
0:". l' N;cácio Schcl'ffer, haven
f'ê� l'fi pvcs.entes.
.''''''I'·;;.·c,�. Cl°!\) 40,00, a serem

�r:r:.� Y.)P. ..

nd eZ,�. t!t:.';) PU!':l"
A l<'!bwl!. d"" p€!'lo r:!l!!,;;!l !l

v�8t"-'. c �:o!!l:;unc'e pa!'i.:l_i'! m!o' ,Inventos
ll'a. f,'LHtl:l.::; f/_'liS"i'\õ h:-:Z-Hl <1-:

I1)€1'10 'Jnicamcntc p(lr força
do hábito que' cumpre corri-

?ir, Outras, pCrl'm,. fazem'no I
P' 'rque a vista já nãe- está bóa I(' não lh,es -;:H'rmite ler a dis-

I
ta.l'1cia razoável.

Estes casos precisam clt,
e ('}"rl';çãll jm",diata, pur meia
(ri' lentes in-iicadas por esp."
ó"lil'tas.
Coloque sempre o jorna! e

o livro <> 30 ou 35 centi
!'né�ro5 dos c!h' 's. Se as

sim não cnnspgui_i- ler, con-j,sull<:'! (' !11édIcQ oculista_ -

SNES,

Paris. (3r�) - Acaba de O� :n-,reni:ü::t'5 e visitantes
."Pi' in3ugurada na Porte d� , ,.,::,,, fic.::.;:-ai"" _:t'·C[·pclonados.
Vl'r�aiIles a Exposição do Ou !e,,,tnoo cUlras infinitas cllisas
r{'!n{) .. C:::olnpr(·{_ln.de, uma Exp, I

sicãôJ doC' 3czric-;.!!tura. de carac

l('� ínt�! n�cio�l.a! e o Concur- I

Sfl Lépine Que está cham,'3.u-!
do

..

a ate:c.;\\: d\�
...

num(,
..l-�s0S I

c.t�r!O�·05 �"�seJos l!5 d�' Yer!fJ.�3�.� i

:',. C ':'?,.-:-�.:..�.. ijJli'J' é re:-:.:.h."l1Cn- 1
í � l'l:P:_: bicjcl,�+·tI!. q�H" vca C.Q�:':1 1
c. sir..�plcs r�?i::.urso rnuscular..

'

T
&

Ü Vitalisactor Eiétrico WOl"Tna
.. "l .....

a enel"g-lZ� e}:.c(�-:-restaurzo_ndo

Ellcom:_ - No Rio: INSTITUTO VITALISADOR \VORr·/iS_

17 .. !{"!__J/\ J\..l...CrND() GU!.;_N ...:.;B��i:tF� - S_b..L/;. Sü(-i - RIO
Em São Paulo: Demo:tst!-Z�ÇÕC� a d��]c:t:io

Empreza. Comercial
R ..Grossenbach·er S� A.

;-XPORTAÇÃO IMpORTAÇÃO

Bebida�. nacionais e estrangeiras

Carnes e Fl·Ulô.S em conserva

Distribuidores dos Fosforos "PINHEIRO"

,DR. Z i M ER AN
j,
""1TPP!:''í7?'''l9f'lF::rr-�.c:.:&m.''tz...2i�:Ki*'''d:D''I�loI:iP��_� .ai'�

-

CiftVRGIÃO DENTISTA

fl i9 � ., ��"
. i��ct��'ld'"'�O Iii!) 1."""l�O!·'\I � M� (Ufl.�._)OHJ UI i(.; � �,ff4�l '"

-�
.

Para r<ldiograi;as dentárias e diagn.ose:;, ;;' disposiçáo dM.
_' srs. j'Ylk#.:-!ic(.ls e Dentistas -'

Rua 15 d", Nove:rnb,'o f::'SBhnnenztt
l __�--�__ ,,.._._. �_���·. ------,----�--_

I r., Jeit�rsoo
I C1RllRG!ÁO !>I'NTlSTA

��l) eng€'3ho fi(an:::es; destaca
[l' E�-::l Hvei:JjnD��I�'" transpol'"tá
v�:j ;-':'�.:E-"''1 �:�2Dq d.:= "pneus irou
t��es a ted:l5 �s ftu"'DS" li" "urr�.

de:::p'" !.-� (!.d!".. �.. ('iétric\ J garant1n
o" ,.) c �."':'�'" i'-"!rlsar:-:t r:,f�' a abertu
I'''':;_ J..:.� Ji.:�1fjJ t' � pl'ey.;ar'::'('i!l:I

A FRANç:.�, TiNHA RAZÃO

;:-'.::t'i,;, (Sr�) _ QUfot',,"ndo ,'

�:��:1�- f�·.2.�-!-;·"-l!�:.ntaç:Ões., ;;t Fran.·

(::. :.ft!:st '1"-':"-':_ ..�.,.:!. p�� te. ;:::<1 l�u:t":Qpa
f:cd:_t:::·, :;.:3 L�"'t;:.tn ..:;.es de CH.n.ser�

·

..,·i-;_� u:r..:� ;;:=C(:J;�;bri{l t'c.onomico.
r-..:.cy� .�:.. ':1':-1

u L1 1:"'" t.JBE" Q Sr ..

::", -� �-;:.-::lnerL'1nl!2;l·:_
c:Y!:il'[::. :"' ....�:::?_.J de quere!.�

-� -�- {' ? Su!.··üP-'3 vi V\.-'SS.O: unic1at
�j"'!e {�')dc"'s (lS \)alses Europeus
�7;"'_7�'::'S0··.�! dE' :Jnãos .dadas, a
.:---�!:!1'[\.--;-:}e l'V1tr: ::L Tinha roa'
:-.-...l� I' ("n:mp3t'f:;:- yazão, para

rvitalf' a f�"ê.Q�';:"::'ltd:�:ão, a CODS

titniçã" de �'blccos" rivais ..

}'S.,. F!r::l�;1C?t era -

.. única a ter

:�-azãa� cc!�n� 2.1iá_s" )�e suce

.c'í= ",.,:; .. ,. "'C'-'c- /\ censura

���'2-;:�'lh: fr:�-=�c;�· JUl�3.nte al-

n-�i:'� 'i-::1e[,;?� ci�� -:r:''-.'if''2r {'l'"l'tar

d.:!l"'�' as ccit[t!j não t{.·m razãc:
,-'!� ;..-:�/' .. c:rn1.Ç) iodu_ a gente sa-

lH' Q�f'm n�,} ��� lembra, por
r:,,<�-:;!.;-:...,i,,� :--1";:,, -ultima;=; tPt1�;J'"

� lV;-�:" rÇ i;';l:-> 1,4'.71-, !i.r� (;no�ge�
f1',;.".l:-r?it ;pnh� .fi,-, .3r�- Mnl-t]1�YJ

D'1·!;\M,ATICO E 'lHA,

.!� (='C�-�'f't: �_"�1:7"-'Qt) Ja� Obrrxs de
.....� ',�i·� f�:JrJ(:Je.-rru:J.

5?;�i""i i - {S'i�!} - l'\]cs termos

�'" :" ,.l."c"'·f::> ?'j"-!hF c.,·, do li 30
..1�.. ;:-:\tp',i:-��:'�-�"" d+; 19'47. li I\rlu ..

,�. �"' J�J�c� 0;;·;.õ-1 rl,:� .;-\rt.e l\IÍod<.:°r-
- :n�; ,1;" ?ar;':;� c-o:ns�Jvará as

. cbras iií,- a: 'i:�st;,.'llJ:) >r:orr!:f·mpora ...

�--:_('n:::,) 'frar:,t.":��5es cu. �strange!
; ... ()�� V�V(,>H oU lnor!:ó�. até ao

!"�::,,�T'r"P�":..n. ���n""€n�!""�\I·. do S('U

�� �""'�n'''! �';'h J Fh... t1o esse urazo',
... r!Ei-,�;:i";·"\} d� ..,f!:�ventt_Ü:J�� Àl:'''
}r-� f., r "f,;"l" Jp���'rá onde de.

··-::-,,:,r·;:

�01l�:'l�ui{L"} par�.

.'.

''-
!

\
.:
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Resplende, nesta hora,- a fi
gura irnpar do nosso Presiden
'te,: o ilustr;� catar-irrense, cuja
,cultura.' sensri de f-'stadista' e

, p,al-·tiotismo _representam so�

lida garantia para a família
br?siJ",ira_ - Sim. porque o Par
tido Scclal,' Democratico foi
',a espe.da da magnifica 'vito
ria contra o comunismo avas

, salhador.
O Partido Social Democr'á

tico continuar
â

como trinchei
ra avas.cada c(Jnt�a tudo que-

se <lponha ',aos legítimos inte
resses da Pátria, nã� medin
do sacrif;dos para � felicida
de e pr-og'resao do- povo bra
'siJ.t"iro.

Infelizmente, vemos
-

a U
nião DcmoiraÜca -, Nacional se
op�ndo a linha, de conduta
haçada pelo Partido So-cial
Democrático contra os seda-

I

.ios' de MOSCO'l. O pOVo bra
sileirv - já se apercebeu do- bi
frontismo, ud�nist.a: grita pe

la deme !r;"cia e serve, de e�·'
cuctO a Luiz Cadlls Prestes e

• se�s �cóIitos.
'

I
BRIUR R-AHE
_-

racnau'.'n:w,' s�mpre vigilante
pdo _ p�oogre�so e felicidade
do pevo <" -ih' municipi(l.

-

. ISão nossas as seguIntes pa-I
lavras: -

-

,

N' f' I'
. I

I une:> "UI neIDí sou po lh-
c�. Entl'etanto como Blume·
naueU.3e, sentir-me-ia satis
fe,ito si cOm esta opo:i--tunida'
de pudesse, crmt_ribuÍr para o

prol{rcsso c:!e rllumenau.
Tendo em vi!.�a os proble

'mas de utilidade publica des
,ta comu�,a, seja-nos licito as

pirar, ')S bons ,oficio,; ,do Co·
-

-- veniC' F!'tad..:d e Federal,
h''lb'al;;;' �do em h-;rmo.��a.pe-llu Bem ce -nosso ,�UOlClplO.

que' muitas vezes Os arrastam
para onde �les' mesmos não
querem ser :Ievados.' Por esse

Sempre estava co:p.venc:id� I execu.tadas Fielrncntc pelo
I ?rocelc'So descobrimos' os, co

qUe votando na NDN estarra 1 Prefeito. '! munistae "incubados" qUe -si�
com a Democracia. Na De-l Agora () Snr. Frederico ,�;$fa ..çam (_m democratas, :por.
mocrécia, entendi eu, () go- Busch nos diz, que os ver-ea- que as suas ide;'as são totafi

vern() pert.ence ao povo, que: I deres eleitos pelo 'povo serão ·t;.. ..;;.s. Sendo o programa da
apenas 13 (talvez pouco de- UDN .desse geito, para mim
mais para conceder Ia ma'io" não sel<V� E' estou vende que-o
r"l, absoluta a Um prefeito!) peasoa] do PRP tem" mesmo

f 'd S razão. 'Cuidado .corn os lobos"que, or'a esslt'S, o nr. -' "

Busch , se fôr eleito. teria ou- vestidos com péle de carnei-

tros, que serão Os "seus" 've- ro ! -Os partidos politicas ee
reado-res. Mais como, Sn-r. tão sendo invadtdos p�los
Candidato, então fóra os ve- "idealistas coruanistasH q�e

' ...........'"""""..;....�-'-��_,___-'--�----'-- .......__'--__--'_____ locadores eleitos pelo povo, o são contra (l cornurrismo mas

Snr. pretende ter os seus ve- npo querem qUe os comunis-

Ireadores
par-ticulares Isso tas sejam expjrlsos das : ca-

não será contra a Constitui- maras e do senado!
.

Compre- _

ção e contra os princípios de- l'ndi afinal, "iue (I luga.r do�'
mocraticos? antigos int..",gralistas f mes-

I

I'
mo no PRP, orrde melhores

,I' Assim fazem os governa- garanrias tcern, de que real
dores totalitarioe, que no· mente estão defendendo a

meiam- os seus representantes 1 sua patría, a sua familia e a

do povo. Isso é mania de Es· : sua relif!:ão contra- a doub-i
.
tado Novo ! Como antigo in- i na- dissol�,-nte do Totalitali
tegralista aprendi muito ob- ( tarismo Moscovito, de hoje

Russmark Ltda. I·er-v�r
as "ideia." qu,:_�e_"-_ ',:,�d.n._t_L'._U_m__P_(lp_u_íi_3;a.

'I'

-II,:
_1IIIII IiIIIIIIIIIIIIIID'!lallillIIA!II!!III:-=-IlIII&ltlIIiiIIIiIIIIIIII ""_Rua dr. Amadeu Luz, 11

I__M_a_n"",�e..orr;_"..��_�_ç.r�..;_�_AioiIg;__�..�....�e
....E_<4_s1_�_ck_�IIII�laIrt_�_aO__�_�_�l!JIIu_l_ar_,_... " DODGE I

Dispomos de alguu. chassis de
4 tonelad,as com cabina, para
pronta edtrega .. EqUipados com
pDeul 34x 7, mod.r de 109 BP,
capacidade bruta 6.350 qulIo••
Preço, posto Blumenau· Cr.$ 61.600,00

E't�mo,
quantidade de peças

I
Sociedade Anônima Con�er�ial

MOELlMAN�N

I' Rua 51 de Novembro, 1091Ministro da Justiça.

I' Rio, 4 (Merid.) -. Entre 05

llOnn'S que são apontados' nos -f
!!!!!!III!c!!i!!!!ilm;llÍ!!il��!!!!!!II!!!!!!i!!��!P!!!!I!!!!I'Í'�IIII!I!I!!!!1!II�!!!l!!!!!!_I!III!�I .�����b&�����circulos politi(:o� como prova I I I,"eis SUC�30res do sr. Benedi'

to Costa Netto na Pasta da
Ju:>tica, figuram Juracy Ma�
galhães, Adrflaldo M.e!lquita
e General Góis Monteiro.

o Geoer I Outra aceitou o 'pedido·
de de.fs ão doMioistro da)ustlça

Juiz de Fóra, 4 (Merid.) - dicJaÍ da Prefeitura, a situa

Os diplomatas· brasileiros jái if:�:�:��=�{�§g:� f��:�;f���1;:I��7i�-

_ s'a---I·r�m 'de Moscou II ::�:i�� c:�r:5e�1:t:re/��;;� ,�r�S cegu n') seio da popu-

U Sal' dos ('sforçQs do corpo tcc jaçá"- '�- rr:;sivd que não,
que11.da das COllcC./õeli aimO/i II nico d" PrcHcitura•. continua I fUTI!:!"nr m lU fabr;"'�as e esta

f('ricas. Em virtude de arra!l. ,
faltando agua em dlversas:;.n bdt'c-;m�ntos de ensino. A chu

jos especiais, os diplomatlls I nas da cidade. Segundo nota vn continua a cair.

i:��:;:d::t:�! n:��g�":': I
C·

.

B---------�est.8. _ ma?hã. A 'tarde pro�seJ-: 1 n eu. se'
�.Ull"ao vIagem para a capl}!!. !- 11'lI ...ndeza.

I
-- ---�_.._. Quarta feira ás 8 horas

WaHacc Berry - Margaret O'Bl'ien ('fi!

"VENCE A CO RAGF-M"
Ação vértiginosa e d.zstemi de.! Enredo que enleva e

emo�hma! Lutas terriveis con tl"a indios! Desempenho ma

gistral de dois grand,�s ..ast rOs".
Acomp. CompL Naciona t - Universal Jornal e a con

tinuaçi:lo da super, moviment nda. e vibl'antc SE�IE
"OS DEMONIS DO CI PCULO VERMELHO"

.PQVO
pOVO

.o Partido· Social Dem .crático (P. S :D . ) . apresen
ta ao conciente e livre Ele torado de Blumenau os: can

didatos escolhidos para o )Ieito de 23 de Novembro
do corrente ano, cujos nomes constitueml garanlia
de

-

felicidaue e progresso 'p ora hosso Munici;JÍo•.

Prefeito ..Municipal
Victor Hering

0.__.--

,\Te;readores
Ariur Rab«
Cassio Medeiros
Erich Haertel.
Ersoin. ZastroU) .

'Erwin Manzke
Guilh"rme Jensen
João, Duroai Mueller
Leopoldo Cclin
Leopoldo Ferrari

.

Oscar Ruedleer Filho
Ricard» Witte
Teofilo B. Zadrosny
WilSOn de Freitas Melro- _",

_,

Os mandatos outorga. dos aos candidatos adma
indicados serão exercidos Íelmentc 'nO intere\;lie

.

do
Pov(' e para o bem do po o.

,Serit'. Crise, idmêaça
.

.•s�"eastanheiros II '.Selem, 4 (MerId.) - Ánun- 30.GOO hectofitrus de casta- I
,

.

ci�-se desesp'eràd ra a situa- 'nha. Acrescenta-se· que osI ção da castariha prevendo-se americanos não oferecem pre
I que erm virtud'e a seri� crise ços compensador-es, sendo Ta-

I que' ameaça, _
os astanheiros, ras as ofertas alem de cem

, não haverá cruzeiros, quando', - durante li

extração do pro uto, Em vis- guerra o produto 'atingiu qui
. ta de nii.o encontrarem, preços nhent05 cruzeiros o hectoli- I

estão retidos em
I
Belem . _ ..

'! troo

I,

.

�---------------

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

Nota ao operariado
�la Garcia

Ch:g0U_ .

ao ,co?i�ecimento
do DU'etor-l'O'-"',M,uluclpah-, do
Partido Social DeIl\lOcrátÍco,
a noticia de que, adversários
políticos menO.. esc�puloso$
e sem) argumi8ntos para as,'
suas campanhas, nada p-oden
do oferecer ao oper4rio da.
nossa terra, porque, toda a

iegislação tr::balhista é da
competencÍa do Governo Fe
de131, falhos, assim, nos seus

discursos, tinham enveredado,
por calunias como esta: de
Que o P. S . Jj. havia anuncia
do qUe compl'ada o voto dos
C'pl'rários com cachaça.
Quem afirmo-:� isto estava}

POr certo, una cachaça",
tr .. ;ndo-'\3e a si mesmo .. ;

O PaI'tido Social Democra
tico jamais fez tal alegação,
afirmando, solénemente, ao

.� ltiv(j e nobre operariado -da
Garcia que esta intrÍga n�o
pass-a de Uma velha praXe' de
politiqueiros baratos.�visando
incompatibilizar o eleitorado
e, em particular, os operários,
Comi aqueles que não rezam

pOl' tão baixa cartilha ...
Mas. '. :não ganham elei

ções os intrigantes· e calunia
dores. os que tudo prometem
� nada cumprem,. por na,4a
terem feito e. nada pOder,êm
fazer. , .

.

-

O povo, e dentre ele; a la
boriosa classe operária já es

tá sans,ada ' de INTRIGUIH
NHAS de ultir'la' hora, não
Se deixando- levar miais por

I

essas cantilena':; desafinadas '1II!------!!'!!!!!--!!!!!!!!---�!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!!!!!!II""""'!!i!!!!!j!!!!!!�-!!!!II!-I!!!!!!!ii!!!i�-I!!!!!!-!!!!I!!!""""--�-II!I!!!----!!!!.
e qUe_ comprometem, rebaí
xando. a quem delas usa, pois,
será sufragado- nas urnas o

.

nome do ...idadão que n�o
precisa dá calunia pàra a sua

propaganda.
.

. ",-, :

Rio, 4 (Meri .) .. Confir
mando a no-tid ontem
diviulgamos �m· rirjlteira mãó,
os jOrnalistas 'acrec�tados ao

Pa .ado dü Caiete fOTam ali
informados na', manhã de ho'
je, ��(:' o Px'esidente Dutra a.!(,,,,,ítou o pedido cie demissão Ido P". Beneditl) Costa Netto,

Depois oe 23 de· novembro
próximo, o povu .dirá: - "O
domingo· que pa;;sou foi de
VictOr Hering,- de Leopoldo
Ferrari, o ·operário trabalha �

dor e incansavel çle Blume- Inau e do Par�ido Sodal De
mpcrátlco! Sim, porque o Par
tido S()cía� Democratico, que
enfeixa em .:icu seio o pode'r
executivQ da Nação, federal e
t'staduôJ, é o unico que pode
rá fazer lei sôbrp a partici·
pacã" dos ('p.-"ários nos iu
cro's das emprêsas, c o que já
aprovou no Parlamento Na�
donal o projeto de lei sobre •

j_l:, domingos'� fel'iados r-emu.
I

d I Moscou, 4 (UP)·· a O fr; Pj-nera os .. o

')pt'rários da Garcia! Não I IDf:rrtel Bri.\ndã�: e ovfros di-.
vos d·:!ixeis iludir por esses' plomatas brasileiros segúÍram
amigos de u;�ima hora, que para HelsinktA� tre�,· após
só desejam o vosso honrado
voto � nada vos podem ofere
cer sinão promessas e me'l

tiras!!!
'

terem regressad� a esta 'ci'lpi
tal ontem. 0. avião 'em que
viajava:rv. . voltou;em cOnse-

PA R A F E R f OAS,
E C Z E M A S,
INF�AMAÇOES,
C O C E i R A Si
F;R I E I R A 5 I

ESprI'lHAS, ETC.
•.�;;:;;::===:;:::======� .,

Laf}agem e

_

- Oficina·

ele

o Douto!" O:;car Leitão,

IJuiz Eleitoral da.3.a Zona
de Blumenau, Estado de
Santa Catarina, n.a fórma I P�RTlpO DE REPRE
da lei, etc... ' SEN .. AÇAO POPULAR em

Gàspar: .

FAZ saber que, de confor- I PARA VEREADORES:. Vi
midade COm a resolução ., .. I tório João Mueller, Dan�el
2-.182 do Tribunal Superior Mueller, ,FOltl;unato GabrIel
EJ;<>itoral e a Lei n". 85 de .#61 Melato, José Alberto Rudolf.
deSetembro- di' 1947, foram Hácilio Ti'id,es Zimmcl"inànn,
registrados os s:-ll:uintes nO. I R_icardo. Gamba e Pedro San'

Jrles, comO?' candIdatos,

'respe-,
SaO.

.

-

.

'

tivamt'Ilte aos cargos de pre- E. para os eeltosf Iegal�.
feito e Vereadores muniCipais .. ,-,mcl.a lavra'r o presente Edl�
para os municipios de Blume- �al, r.ue será afixado �o. lu
nau e Gaspar, qUe cOncorre· 'gal' do costume e

-

pubhcado
�·ãn ás próxhnas eleições mu-, ,na

-

forma' da lei.
, ..'

I rIldIla's de 23 de Novembro- Dado e passado nesta 'cIda-

I
ti,.. 1�V7. dto de Blumenau, :aos qualr\)

J PARTIDO TRABALHISTA dia� d .... me� de 'JI!0vembro d1:i
'. SRASILEIRO em Blume:o,\u; '1947. EUt àSs} LUIz.Schr�mnl'I" PARA PREFEITO: Domin-, escrivão, o:subscreVl. Ass) 03-,-. .

car Leitão, jui� Eleitoarl.·
éu'tifico. estar: conform\e o

Ol'igfnaI .qwe foi afixado· no

Jfl�ar -ao :co:;tume do que dou

fé.
-.

.

,

IDt

relul�t." ..

DODGI!..

-----------------IIEII---------

recebendD

As chuvas.
alua

cbegaram, IDas falta
para a popula§ão

,

I

I
F-Iat a 4,00 e 3,00 - 'BaI cão 3,00 e 2,00

E d i a It
gucs da Costa, OclacHio Nàs=
chn,€nto e Armo Bielow.
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