
.,

'llpofíclhdfJl1.apollsdissolueulJmcdflmonsfraçáo·vermefba
-,

esarmame� o
a. 40 anos

O' Prêmio Litem-' .

Londres, 13 (UP) Foi
bem recebida pelo Mini$té�
rio do Exterior a noiticia, de
que Marshall tral'á para a

Conferencia dos 'Chanceleres
1) projeto elo tratado sabre o

desarmamento da" Alema
nha diu-ante 40 anos, A' 'Cr:ã

Bcrtanha e a França deram
a entender na sessão . ôntcm!
realizada pelos suplentes de Iminlstros, que insistiram que
o projeto seja jnclu�do na a-Igenda da conferencia que ,$e*

iniciará a 25 do' cbrrente. IContudo, o suplente su- I

viético Srnorncw deixou daro
que as instruções recebidas
de Molotev excluem o acôr-,
do ruJ,so para qu� a �nfc.
renda inclua o projeto. . 05
russos tambem insistem em

que o projeto austniaeo : fique
em ultimo lugar na agenda., .'

vai assistir o encerramento
tura .�

ÓRGÃO DOS DIAR lOS A.SSOCIADOS

."

,�....... ".#"J.� _

.;.:{iosario, Argentina, Í3' (U•. cerrámento do. ano letivo dos
�.)- Chegará amanhã a l.cursos de porfuguee e estu
esta daade ó embaixador I dos brasileiros, instituidos
bruiléiro SirI) Fr�it�s". com pelo pais �que repr:s;:nta e I�'. I�bjetiv� '.de assIstIr. o en- 1 que aqui' são mmJ�;l,radO$ .

de�de 1931. O ,sr F�eitas
V�le deverá permanecer a

qui até domingo, tendo sido
preparadas. v��'ias' homena
gens que Ire serã» prestadas.

Estocolmo, 13 (UP·) - O
escr-itor- fl"ancez Andres Gi
de recebeu o. Prêmio Nobel
de Literatura de 1947. -.

A �ra� Dutraf ,presiden te

�T '11- J.
.

d'· t ,perpetua da organisaSio

'�"_'rpve 1 uruon ucre 1 a nOI ..
das yoluntarias

....• .. ... .
.

..
. .... Rio, 13 (AN) • Num. ho Walter

.

Jobim é esperadoEN·TE N.D IM ENTo -dc.s �=;;!;::' �u:::-:�:��.��·

saudosa dama corno presi-
.

I Rio, 13 (Meridional) � 1 mentos pcliticos em torno do
dente pllrpe.tua :daquela ms-

Considera-se . que' a presença Presidente Dutra. Agora Q$
tifuiçâc, Com esse. gesto pr-és

·

t", a "Organisação das Vo- do sr; Milton Campos muito E!lperanças' voltam-se para o

� Te grittidãb eluntatias"
.

contribuiu par,a
.

08 entendi· ST. Walter 'Jobim, governa-,· Iuntar-iàs ".' um justo tributo ;
.

,

·fi17;��������i�i f:- �;��:�CED�E�t;��·· .:� ··�:��f�:��;l��-';!lfantroplca .entldade. ..

, .
.

DA GARRAFA ALAGOANO

Diretor Gerente ADELlNO CUNHA

ANO rv

________F_o_n_e�,__10_9_2 N�U_M_E_�,-1_O��
BLUMENAU Sexta-feira. 14-tl-1947

o
' da pacificação politica e. da

l-Ilaproximação do governo'. es

tadual COm o federal. Sali-
� � ,.

. I' ",,..
..

cntou depoIs: ja vai se cri- l
. ando Um clima' propjcio. pa I

. ra um e,htendimentl) félcun- I

do entre São Paulo e a União
.

Haja visto po� exemplo, a:
. pàrticipação . do. sr. Adernar
de Barros no' entendimento
das forçás demccraficas do

pais".
.

domingo no
entendimen·
do governo

'dor gai:tcho, qu: chegar.á do

mingo_ A opinião deste vai

pesar na balança. O general
Gaspar Dú.tra. faz. qüestãü
de ouvi.-lo, como proeedea
como procedeu: .eorn resp",ito
a o�tros govern�élçres.

.

. ".--�-_ .... --�- .. ;:-'-� _'_ �..... - �-"'-
- .

para o centro ·da cidade.
ve .n"umerosos �. �hoques
grentos nas ruas entre.

ra próxima entre os membros i esperando-se que os repre

do conselho econômico e sO- sentantes da América Latina.

cia] irtter-americano e o as' façam ver nitidamente ao sr,

sistente do secretário de esta- Thorp quais as necessidades
do auxilio econômico a' seus

do sir Wi1lard Thorp. Essas I paises, para que estes possam
di�cussÕes estão sendo aguar- concorrer �o programa' d,e

dadas cOm enorme interesse. rehabilitação da Eur(·pa.

VÀI HAVER REMODELA
çÃO DO SECRETARIA'
DO PAULISTA

--x-

t
s, Paulo. 1.3 (Merid.)

(.O'·'

..

'

:.'.···:··,·m U·. '.n I 5"
-. - -

a· )11 Exoncr.ou_
-se

d.a
secretaria· dQ

\

�

b'abalho Q sr. Cassio CiílJ!l- !
poIJini. O governo designou I)

.' '.'. "
-

, ! sr. Jose FaJardo para res-
.= I cpdc:" pelo expediente da pas

Hou-I' nist�.s !U"narquistas. Os

co-/ r�s .aos fasc�stas. e a Scelsa, I ta
.. Par�e que caminha-se,

san- m\mlstas . percorreram Aas �lnJstro do lntel'lor c demo-j Urna radtcal ,remodelação do
com,,- � ruas dando mor- crata erlstao. secretariado: paulista�

As "s�ldadosft Connic Per- I
Jsoft c Aunçlr'ey Smith foram

· .l s duas prJmeÍras. jovens do

'.j':;erviço 'T�rrito'riaI Auxiliar !

a \�omij,>. parte nOs primei- ,It 'C'S exerCid,os do Exercito
T�rritor�âl após' a guerra.

. A fotografl� mostra as. duas
jovens recebendo uma expli-
cacâo sobre 11m canhão anti

I
' �er�a, (BNoS)

.

I

!

I '. ". ... "

jA dis,curssão
, Washington. 13 (UP) -.- das de importancia, caberá

II Fontes' diplomaticas autoei- aos paizes ·lat'ino-americanos
zadas informas» que entre a discussão do plano 'Mar-
as várias questões relaeiene- shall, a ser discutida 2a. Fei-

Rio. (Merid.) - Informa-se
de Maoeio que o falo está
caucendo scnaacão na cidade,'

, -.

Trata-se do apal'ecimento da'

ím,\ypm ',ie Nossa Sen.h:Jra· Idas . Graças dentro de 1,1ma

garrafa de agua bent�', na .

rcsidencía do opera,1:�io Salva
dor RodriglAes� a qual trans

formou-se num centro de vi
sitas dos mor-adores locais.

Maceió.. 13 (Merid.)
conselho da Ordem· dos
vogados. em virtude dos ulti
tolOS aeontecimentos que agra:
varam a :âtl.'-\3r,:ão p'�li�.ica I
do estado, visitou o Tríbu- I
nau de Justiça. hipiJtécando I
úolidariedade aos desembar- 'Igadores. A imprensa oficio-
sa sHenciod a respeito

.

das
Idcn edacões e, linchamento
I

_ qUe aqui se verifical·am.
.

--_._

'-----�-- --
PLANO TRAÇADO PE

UO SR. JOSE' AMERI.

CO

Rio, 13 [Mertd.) - Informa
sr- �"U(! ... plano tracado 'pelo
�'r Jcsé Amer-co sobre a r"

(,l.1r>",.,.cào publica. h'ata do

problema da fome seguid',)
,1"'5 tr-arisuor-tes e da asais
!t'n�ia secie.l.

em torno do plano M a r s h"a II

\
.

,

NOVELLI JUNIOR' ESTA'
QUASI CEM MIl;, vo

TOS NA DIANTEIRA

em

ração
----.0----

Rio, 13 (AN) - pelo� uhi
m'os resultados apurados, é a

seguinte a posição dos candi
datas á vice-governança de
São Paulo: Novelli J1.lniQr,
322.875 votos, Cirilo Junior,
223.191 votos \.' -Plínio Bar
reto, 131.914 votos.

tO·

Ãe iFel! guia!!á�
u!!ica'

. . �
.

,

-sia.pretendeexcluiroBrasil
, -�

negof;iações de
. ,"

.

. O::;�}J:o
.- .� " •.

;"
.

paz-" #to'-"m--:'/..:// � �. ,,'

---

_. _. - � --_.' ._,-" ... ,.'

!Alemanha
I

':J_
.

0_- .

� ....".

.<L' '.

Pará ' ·

de história' o CONSELHO' .NACIONAl..
. a crise

. , .

�
.'" . DO PSD AINDA NÃO

1 Rio, 13 (Me'rid.) - Cha- ! amplas i�,f�rmações sobre a
'

_ ,FOI CINVOCADO

mael� pelo Presi�ente da Re. í .

sit:!J.açã� :p�ntico-àdministra
.

pub}Ic�, o sr. FIrmO Dutra, tlva dlf 'pàr� em face da grá. Rio,' 13 (Merid.) :.. Até'

presidente. dQ' Banco' de ·Cre.! vidade q�e ocorre
, 'eat!u:!o,

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

Rio, 13 (AN) _. O ltama' ,

.'
• ; I

latI Informou- que sera en-

viada um'J �!ota d'!!ctnnentaf.·

Russia, qUt: pretendI! .excluir
este pais das negociações. de
pll.Z com· ª,.Alemanha ó-

c re·

r.!'!!!2'.!!.y:h ú� rlire!!o,s b!'�.aHei
l':'::� ../\_ !!.�.�� ..

'

�.�.!!i ee��r,L f.:!�b!";-
C�!!! ".... !�i�t!..!�!c� )!' -!!. t!:O!?�l�!"'O,..'

����t�'-' . ..!�. �3�!�C�!,.��.�;ry
-

f�'õ.
�"1-::':':;_� ::-::_� ;.:

.• _:::.:.-;...::._ ,,:-:.�.. �.?;��'"r:;. ::.�-:

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



!preCiso.para eotrada_ imediata e ln I ftpr8vadosemexameumgrupodeestudanteshlumenBU'eU"es
mUI ba 'contecçao uma 1: "�

.

'I· Acabam de regressar, de

',10
magnifico exito alcançado

CONTRA·MEsraE '1 Paranaguá, aonde arfam pres po.r seus candidatos. aOS

tan os Exames de Licença Gi- quais couberam os primeiros
que corrheça profund amente o ramo de costura I nasial, os', estudantes que. no

I' lugares
na classificação :final.

de camisas e saiba ensin ar apr-endâzes, Só surve cCrrer deste ano letivo, termi- Disse mais: que quantos es-

pessoa energica e peço fa vor não se apr-esentae

.1,'
naram a sua pr,eparação no tudanles de nOSSa' cidade lhe

quem não corresponder est as condições. Curso de Madureza diI<igido : fora dado' conhecer, todos jus
Bom salarío para 'pe s�ôa a.prcpr�ada. por professores do Colégio San

r

Rodolpho KaDde�'r 'II to Antonio desta cidade, �_.

V As impressões que trazem
.

.
"

"�,,,�,�;'t!l<"r-G��·ii.'� I daquela cidade paranaense I
EXIGE A RETIRADA ·DE

."'ikT'f:!FT', ,1i5
!

-

Ih
• I. d-------------------�---- 5ao as me ores pcssrvcss, a-

" �r-l-r-rT''''''Tl Ides ;p; delicadas atenções que BAETA NEVES
'

I

Seus SofrImentos 'Nã� vô'm''-'" I ����:r�,:: �:r!''á:c:"n��e I
Rio, -13 (ll'hrid.) _ Segun

iii V II.- M S·
r ....lcó�.n Estadual José B�nifá do infol'[ma"se, devido a der

"0 lia e iiice,' asim do, onde se realiz'aram as rota sofrida no pleito de São

m 'IUi" F
"'--�.'�"" Paulo, vai abrir-se seria luta

h3 018 IlIleão dos R,ins No almoço, em que confra: interna no PTS apulista. O
!'�'�;;Y7",('p.m 'os rrrof-esaores com I �1'':'L1tado E'uzeb i-, Rocha so

,,:", no-rr-s estudantes, USOll da : Iíciteu que o sr..Getulio Var-

!i"-.!::.-;-)t'� p� nome destes, Fran; gas expulse o, sr. Baeta Ne
r';l'f;n (Ia!'; A.n ios crue exprimiu! vcs da pnesidenoia do direto
('111 r'�pido improviso. a grati- I i'io nacjona], O Sr. Euzebio'
clã dI' tortos pela solicitude e' ticu�a o sr-, Baeta de ter-se
br-rn fl<colhimento' de que fo- venQ,ido ao ar, Ademar- de
raro objeto. ,Barros, fazendo a politica

Reanorrdenclc, o Dr. Hugo para o govelmador dei São
Correia, ilustre diretor do Co� Paulo. Euzebío Rocha e seus

Iégio, num gesto de eolidaele am+=os arneiaçarn dei:X:Rl'. o
�",,:Ip congriltnlou-se com 'os 'r,-l"íd-J Cêi.'50', Baeta Neve"
professores blumcnauenses pe- não '_Irf afastado.

,

EXPEDIENTE

'iA ação'
Propriedade {la

S. A. UA NAÇÃO"
1Diret!)r-Gerent� :

ADEL!NO CUNHA

Redação e Administracão
Rua 15 de Novembro --Edif. '

..A Capital" - 2". andar
'

Sala n", 3
Tdefone : 1092

Rua
Oficinas

São' Paulo n".269
c

Pls�in.atif!'"as :

P..nua]
Semestr-e .

r"hnestre .

N°, Avubtl

c-s
c-s
c-s
Cr$

9ü,co
50,00
30,00
O,:lO

Representantes:

Lida.. -- Pl"aç2. Ge.tuXio \1dr ..

ê�a:l, E'Jifido O�l2<Jn, :::í/802
;;:--1 3. PauL:;.: Serviço!' de Im
jé.,·enSa Ltda. - Rua 7 de

l'lhrril, 24!
'--

P01' dativo de mudança
Sala de Jantar, Estar, 001'-1mitório, Cozinha, etc.

Rua Paraná, 71

Ayres Gonçalves
ADVOGAr-O

Rua 15 de N"vembí? nO 4Ul

2° andar - ciala 1

Não deixe que subst âncías v�eno- r _Ias -r:rsi, que :- norm.aíízando as

sasseacumu'ememsel!·xganI.srno. funções dos fins - Impedem o

Ponha se a salvo dos males oca- acúmulo de subst ànciae venenosas
-siorradoa pelo mau funcior,amento nu organismo, Não descuide de
do: rins. Use Q remédio que rni- sua saúde, deixando seu organismo
Ihares de pessoas usam e as Pílulas sofrer as consequências do muu

Ursi. Feitas à base de poderosas funcionamento d.is rins. Use sem

plantas diuréticas. desnfetan tes demora 015 Pí.ulas Ursí.
e dissolventes do'Acido Urico, as
Píl>.llas Ursi conatituern o mais
eficaz tratamento das moléstias
coais e da bexiga, defendendo,

� '<imo seu oraanismo contra às A grande eficácia das Pílulas Ursi�
h \m-:cações p;ovenientes do mau i já. comprovada per milhares de

fu icionamento dos rins. Não se I pessoas, deve-se .à sua fórmula na

c;,c ueca de cue seus rins preciszm : qual foram associadas de uma ma
fUt -torrar liOnndlIT1Cll[e para que! neira feliz e científica. 6 preciosas
SUE> saúde seja nerfeita. Qualquer I plantas de grande valor terapêu
irr eg -ilaridade nesse funcionamen- ; tico e à sua moderníssima técnica

to, 'cve ser combatida sem de.' de fabrica.;ão. Graças ao processo

mOré com as famosas Pílulas Ursi. de concentração à baixa ter"pera'
tum, as Pílulas Ursi mantém in�

tegrais os principios ativos dai

plántas que as compõem. Da!
serem as Pílulas Ursi um remédio

Entre os muitos m&�es provenien- de incontestável valor no trata

tes do acúmulo de toxinas' no or- , mento das moléstias do rins e da

ganismo em consequência do mau: bexiga, Use-aI! e comprove tam�

funcionamento dos rins, os mais j bém os benéficos resultados dêBse

frequFntes são: - reumatismo, i ótimo produto do Laboratório

artritismo, dores de cabeça, i Licor de CacaUXavier. As plantu
tonteirdS, dore� nas cadeiras, que compõem as Pílulas Ursi são�
desãnzn1O,iuntas inchadas, in� - Uva Ursi, Abacateiro, Que
sônia e nen'osÍsDl0. Livre-se, bra Pedra. Cipó CaheludOJ
pois. dê,ses male�. mando as Pílu· Cabelo de Milho e Cila.

º Pílulas URSI·

!
.1

!
Evite êstes males causados

pelo lTlau funcianamento
dos rins

As Pílu!Cts Ursi' são feitai
com 6 poderosas plantaI

medicinais

HEl'iORROIOllS,
Varizes {veias 4ilatadas) e úlr:�>:'as das pernas, "Sua

cura sem operação e sem dá ....

Dr. Ali Taborda
Mádit, - Espeda!i�ta

Uinnça') ar o·relais mslulas " fi;; SUf,lS ' r�tlles - pruridOS - nueda
do reto, p,lc.) O Jenças da cs!üm IJ 1 (g lsinle - dispe)sia úlcera
no estô lla]� 1! tinn !e�11. ii 'lte3tin1>3 (c llites crg,:icas

ulcerasa . prisãJ d � v�Illre - ameb�ana, e!c 1

I
, I

I

Co:o�õo, pulmões, rias, fige:do, bexi 90; o':-?sidoàe, ell'llgredmento, mQlária

opilor,óo (mal da :erra)_ erisipela, eczemil, gonorréa, sífilis, \ltc,

('lini,�a. Médica de /Senh';j mi, II"'I1ull-l (! (.'riaiJ(:as
. Diatermia· Oznotermia.· Electro-coat?ulaçiio

tif'ica.vam o bom nome de ! J. Ferraz, Clélia Ribeiro de

que lá, goza. a cidade de BIu.� Souza" Egon Roedel, Fábio.
menau. Tpr-mirrou concitando� I' Magnani,. Francisco dos An
os a conservar �,elevar bem jos; Francíscc José Lutzenber
alto css.a nivel de intelec��a�ill ger, Ger!t'ud Ma_rtins, Her:nan.
dade. ! ,��ít i ,Lang Filh!), HCmz Schmidt,
Integraram a caravana os '11ngo. Costetzer, Mário ,l.inário

estudantes Artur Wanke, Cid 'Leal e Sally Greuel.

>�;':<'�:-���::-=_ ..�ç�& tt..'''�1,-* -v:.; cP� �
_

_ _ :_� ��".
-

���;,,��''J��t:r 't �
O novo tipo "E" du E., R, A" "famoso automo-vel

de cOrrida britanicH, Tem u ma vc!ocidad-e �ma�ima ,de
150 milhas por hora. Apesar de seu motor ter mais ou me

nos o I1;lesmo tamanho de um automovel de pas�eio, isto

é, 1500 cc. é cerca de seis vezes mais poderoso.
(British Ne�s Scrvice) ��'�,.

:���.,'
------_._----------

------�--
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ShakesPQQrianos
Grã-Bretanha

na

I -

IMantem

IIIIIIIJJIJlljlj;�;II"lkllll�II""lilMJlIIMlIiRlII=E2""""..lmal..........
i ESTE E' O SEU

TorTios llfecanicoB � Maquinas em Depósito paTQ
PRONTA ENTREG,p

----o

Londi'es, (BNS) _ O local l':al Theatre.
;

';;�'
--'.

do nascimento do imortal dra- ) Essa aliança intima ,entre

maturg() da Grã-Bret�nha es- i Q drama vivo e os estudaimais
tá servindo, na semana· em I cad,emicOs põe em evidencia (>
curso, de ponto de reunião de e::,pirito ·vig.oroso e liberal na
homens ,eruditos de quínz,e na orfmação do estudo shapespea
ções. dano na Grã-Bretanha:,

E.ssa opol.tunidade surgiu I A atração univer.sal do pro
c()m a. seg�nda conferencia

a-I
prió dramaturgo se reflete.

'

nual shakespeariana patroci- de maneira clara na sedução
nada pela Universidade de r que a cidade onde. ele naSceu

Birmi-?gham e pelo Britis
I exerce sobre os intelectuais eS-

CO"Tlr;Il. tudantes e O homem c"Omum

Sob a presidencia do pro-I. de todo o mundo. ",
,

f"'�2'or AUaldvce NikoH espe-I AH, tedas aS naçõl�s' desco
cialista cm historia do teatro, hr,em suas semelhanças e es

�undiaI - os v�sitant.es.pronun I ctuecem Sllas 'rtifel<Cnças. Pou
Clam conferenclé�,s pubhcas, as! cas agendas discutidas nas

SIm cOroo realizam 'consultas varias conferencias internado
particuliu'cs !tobre os n',sulta- nais de hoje tocam as 'Vcrda�
(ks de :;teus estudos }iterario.. ; des ,eternas mais de perto do
As reuniõe" noturnas se l'Cau que as estudadas nas reuniões
lizam n'; Shakespeare Memo- intelectuais de Stratford.

pronta
'entrega

Fita de aço
Americana, esmaltada preta

Encapadl)s de 40 á 50 quilos
Bitolas de 3-8" x 2,20 mms.

1-2" xO,20 mms.

5-8)1 e 0,30 mms.

"A NAÇÃO"
numero do dia

50 Csntávos

ra

Houpava
'-

JORNAL

I
É 1

I'
I

I

I
3-<1" x 0,30 mms.

Selos de aço cDbreado
Parcl, a fita supra, nas bitolas de:
�i-g" _.- 1/2" - 5/8 e 3-4"

Maquinas para arquea 1:'
Para fita de aço de 3/8" - 1-2 e Sj8

lrlviPORTAÇ.!I.OOFERECEMOS GRAND!-�S LOTES DE
A: PREÇOS ESPECIAIS

CONSU l.TEM-NOS
COMPANHIA IMPORTADORA "'JOBRASIL"

Atacadistas Impot"ladores
Caixa Posta], 208 P Telegr...JOBRASILH

Fone, 640 - Rua Alex. Schlemm, 132

JOINVILLE

Uma caSa de material em bom estado proprio pa�
ra 'negocio c moradia na Ru a 15 em Rio do Sul.

I

Informações: CASA DAS LOUCAS: Ruà 15 de No- I
vembro N°. 667 - BLUMEN AU

-

, "' "'�: I

Sêca

ACIA
-------------------------------------------

Rua 15 de Novembro 1035 - Telefone: 1029

CENTRA.L

UMA. FliRfIt1ACIA PROFISSl ONAL A' SUA DISPOSIÇÃO, i
Manipulação de receitas á vista da clientéla.

HIGIENE ESMERO., - PROBIDADE
Laboratório de Analises Anéxo

,Pesquizas fisico - ouimicc - Mojógicas para eluci�
,

dacão 'de diagnóstico_
_. SORO, REÂÇÃO DE WASSERMANN

Pesquiza minuciósa de h�malozoario� (mala
ria) com documentação rnic!'ofotografica,
Todos os exames de laboratór;o. qualitativo!í: e

quantitativos.
Responsúyel técnico; C. H. Mebeiros = farma(:eutico

\

lia BLUMENAU

I
'c'·i I
I

·1
I
!

ne

"A NAÇÃO" I---,,----�-
--...........

-�-��----"
-----�--..;.-

jornal q,e maior circulação

Sábado ás 8 horas

..

no Vale 40 Ytajaí

B
garantirá o S�teSS6

'.,

'. de selA�/ht) I,u s

as

SAUDE - é b que seu filho

precisa, para vencer nos

estudos. Dê-lhe, pois,
,

.Nutril-o "'tônico gigante.
Nutril-a formula cienti

ficamente perfeita-con
tém os principais el�
mentos reconstituintes

do organismo: fosfatos

orgânicos, sais de cálcio

e vitaminas assimilávei�,
NutrH abre o· apetite
·e facilita a

dígestão.

Jane Russell - Louis Hay ward t' K('nt Taylor em

"ESCRAVA DUM A LEMBRANÇA"

Um mOnumento á fidelid
Venha' ve'l' a sua hist-or�;a,
modo Ou �e outro, Eãcrava

A-cump. Compl. Nacional
Platéa 4,00 e 3,,00 -
Domingo ás' 2 horas

Fo.rmidavel Matinee! reple ta de avent\iras!
Shl"lll:s - Desenhos � C omplementos c' {)

FINAL DA MOVIME NTADA SERIE�
"OS DEMONIOS DO CIRCULO VERMELl-lOH
INICIO DA ESPETAC ULAR E SUPER SERIE:

�IA RAINHA DAS SELVAS"
Platéa 3,00 e 2,00 - Balcão 2,00 c 1,5Ó >.:

DOMINGO ás 4,30 e· 8 h.í'�'as
Barbara Stanwyck - Rohe ri Cummings' - Diana :t.ynn
Patric Knowleis em

l

FinalmentE! voce verá a

mulheres! .. I

ade dé' ::;-"--<:".0 feminino! '1
íris ta ..�::'�"" voce é dr:! 'um I
duma Lemb ..ança .. ,

,

- Fox Jornal e comp_ ame. í
Balcão 3,00 e 2,00

i I

"DUELO RO MANTICO" I
Vejam como 'Um cavalo Q bediente ·:e' amoroso põe em I

1JOlvoro::;a c feliz 'existencia le um ca:>al· pacato. .. Sedu-'
tora.e deliciosa c-omeclía q'Ue encanta e seduz! I

P}'Ilverbio Oriental: "Quan de a esposa cismar com u

ma coisa. O que o marido d FlVe fa:;r.er é cismar coín ou

tra. ,. "e ... não Dercam " Dllelo Romantico"!
Acomp. Cômp. Nacional Mel.·.... lornai e �1{wt ame):','
Plat':;a 41 ,00 e 3.00 � Sal cão 3,00, c, 2,00 ,. -.= ,Á noite

. ,.' , .' .

IPlatéa nurr, erada Cr$ 5,00. !'1::�j.,,-,�� :::''''--''. � _"'" :. .:.
'

" UM illlODlno IH)

� lAiiOílATOiliO 1.1COR DE éÁ'CAli.XAVIH{ 5.....
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Ip,�':

I LOn!.I!!s�!� �n!����,o...1�,!!�x!�aItt II''I i
listas canadenses que visita soo. 000 ,donas" de casa' ca. \ num hotelde Londres:, um'

j
ram os centros industriais bí-i rtadenses preferiram comprar grande cartaz, onde se lê:'
tanlcos zecentemente decla

',louca
fabricada na Grã Bre "Oitenta por cento' dos cana

I

i I lanha, 150.00 tinha, pre,fe denses desejam vossa merea r

rarn que um inquerito feito renda' pela cutelaria britani doeiaa'", "Nbo desejais'�no5
nas mais importantes cidades , ea- e 250.000 pelos artig.os de 80S dolares ? adquirímoa mel"

'

aDIa.', canadenses rcvelakam um I lã' ,procedenlcll da Grã'Bi-"eta cadol'ia�' dos Estados Unidos,

I fOrte peéferencia p'or parãe ! nha. Para oferecer uma pro Italie, Australia e França

orce I da população pelos atl"igo$:.,. va documental da opínibe, I mas desejamos mercaderfes
de proéedencia britanica�" "dé aeus' patricios� 41S ,jorhãlis da Reina Unido1'.

co entre as falanges r-epresen- I -,----'---- .. --,--

��!: �: l::i:�/�:;�h;lb Pal��iras enfrentarál
Com suas equipes mais ou

.

. - -" '. ," , ,-, . -: -, "

menos em igualdadedecondi-!
d

•
'

P' d' rçôcs de oferecer 90 minutos I O·'m 1 n 9 O O ay s san urenhidos l' .e�,polganl!'S, _tor- '] .

.

...
,

'>'
.

"I
nan'do-se dificil ao observa-.' No; estadIa .. de Grémio Es., sand'u, da visirrha, cidade de' tas qualidades no' "onze" de j
dor' imparc ia l vaticinar qual- I portivo Olimpico, á Alámeda Bí-usqm-, Trala-sç de> encon- .P'ihrlo, queremos cri.�r que o

qr.l'rprcg\'lstÍco. Os coman- Rio Branco. 'o Palmeiras EC. tro entre o ponteiro e o "lan mesmo não poderá sustentar I
dados de Arccio terão um lider absoluto da tabéla, re- terninha" dh certamet. A- uma luta de igual para igual I

"handicap" a seu favir, pois ceberá a visita do CE Pais- pe:zar-de �'econhecerm�s cer- t Jom o campeão elebedeanc, lprdiarão em cancha prcpria I que inegavelmente possui um ,

de seus aficiunado». Contra

n
' esquadr-ão mais homegene.,' e

t

(:--t" ,fator, os raapazes de Gas 11 ç
"."

O
I
mars forta.lecidu em todas as'!

par terão qUi' desenvolver- a o i
SUas linhas. Em linhas ge- I

todas as suas eru rgias dispo
. rais; a: equrp e "-perriquita"

.

n iveis , a-fim-de se singa1.il'm N.a- Sociedede. apreserifa-se ,aos olhos do' pu
daqueL�s 6 a 3 qtre sofreram blico esportivo local como fa
noturno inicial. A nosso ver, voi-ita absoluta deste, cotejo. :
sa lvo um irnpr-evisto, si hou

ASTRAL DO DIA . NASCIMENTOS .: Segundo ,noticias pro<?er' I
ver vencedor, a chance o

!'
dentes de Brusque, o Paiean

é"coropanhará" como tem aeon
:

_ 1 du vem trd.nUndo com as� IPor HAGA SWAMl - Car-Ies Gilberto e o no-' '.
.,

I t'cido ultimamente em pre
di'

.

I srdu!dade e com o reforço de Ifios similares. S1 falhar ;1, lo Sexta-feira." 14 de Novem-, m� ()

gda. an9te dmenlno qtue :1' nCvO.s elementt�s, ,tudo fará

I'f ,bro de 1947 I' Vela no Ia o corren e, en " .

gica, poderá até se Ver! icar
H h'

-
.

I d AI'd t para apagar os seus Insuces-

b Na oJc magica influencia, rlquecer o ar' o sr Cl es

I
.

tn:r:a contagem errante. <l, I N d D sos anterIres, esperando cons

ITellouro da Juventude, 18 cnh'etanto, é conveniente a- planetaria de Lua. Venus c-

Etunle.s c Ne SUa esposa a,
tituir-se num obstaculo difi-

,
' .

! 'd
. Neptuno ! \Esplendido para

I
e vlna unes. . ,

I

vonnn ...s novlss.mos. !;71,lar armas llS aconteclmen- "Cll de se transpost o Nos po Iali\mentação. aJsrl,.',mi't, '5 f;hm:i- I r .

-

Tn'núnno c-Ilétri-c.-.,_, minia� , ,)C'.
'

.

a om h
, liares, amizades, amores, so-

I CASAMENTOS rem, que Vimos
.

c pan an,'tura, máauina <to van,or, minia ; d d I d t. ,,..

I .

,,----- - --- ciedad:�, modas, e passeios. I o o �sCnro ar.· es e cam- t

Venuz inspira arte, elegan I . - Com a srta. Lucia Isfort peonato relampaga da L.B"
Il�·.,ai�·,a, ,

de construções "Mcrc-

H" le
1

B
�

I

ai• : " t
cia. e favorece espetaculos' filha do sr. Bernardo Alfr/e-.

D d'
-

d'r 'I
'

SI e O S II Jorn publico!'" e diversões•. Prome . do Isfórt. consorcia-se hoje -�� .. acrep.1t1am?s qdue.
I ICI

rT';.."'aotnaf!r._,,Cl'rrQ__,:ml·'ia,5!�i!.g-oIO._••dJ'ee:.recht i Ul ..

'

"

e t elX r se
'!.,. ::: �'O

".,

_'" ::.
te felicidade a'S uniões hoje nesta cidade, o sr. Walfrid" :n ,n e; o a lmelras 1 I

a '

:n1c:".diYS; N"lptuno proteg" Schoenau. .1.
a, a�ater pe: seu ea anta- I

os mares, Dá exito, em mani- : '

g-ç>nIsta, mormente al!0�a. :
festações ' psiquicas, previ- _,_. Realisa;.se hoje o cnla qUe ,�edobrou seu t:radlclo�al;
sões, sonhso e altos ideais hu ce mabimonial de 2'entil srta entusIasmUi conservalldo, u a !
manitallios, Maria Alcantara, filha· do sr moral ba5tant�, alevantada, I,05 nascidos Hoje . Senda Pedro MaJ,loel Alcàntara, d8<,=!o s,du�, ultImos e· con,se.
ctivos alcanc<\m importante com o sd Julio Lopes. CUh'V()J;. :trIunfos: O EstadIa I
�osição. social.

..

da Alameda RIO Branco dc�.

VIAJANTES' verá apanhar no domingo
'I proxÍmo uma' de suas maio

_,_ Encontrá-se nezta' cida res enc,hentes, pois os. espor�

:::a=�: �:;!�ci=r��,:,�::t :�t�:�h�:i� e�:op:�:o=& :0: ) -.d/ih (7,VM� 7óSS8S 8 Kes!Af;#asI
tiba. s.ibilida:des do e;squad"ão .' '

brtisquenae frente ao podero I
"

'.
_

". . '

50 e rBnomado conjunto do

p" .'
'.

eo'"lider invito. � l'e.er '., a
, ,

I

-A NAÇÃO N 05-

T
Guaran
ohã

x upy,
Itoupava

ConfQnnli:} marCa o calcn
dado espcr'tive da Liga Blu
rnenauensc de Desportos, rea

lizar-se-á amanhã á tarde no

Estadio da Iroupava Norte, co

espErado enceIib:'o full.'holisti-

----J

Comunicado I
I
'I

I

Comunicamos, aos nossos Iassinantes qUe o Sr, Antonio
Marluz brevemente irá viajar
pelo interior do Estado a S(.'}'

VIC(/ de assinaturas desh' :ior
na I, Ag;"ade-ct>mos desde já a

atEnção que fôr dispensada a

Ic�te nOS!70 k·l'p�
.. t�sentanie.

'./... Gerência. '

1
,

j
---,

V
"

p ..,"" i!""� t"ii '1 P.f � . I H XlU � � � "'"� � H � . U Uu ...... ........-;0 U

i

�,

�------------------------------------_.---�--------

Hromada
Das Faculdatks d" Vimul, Au�tria 'Ü Rio de Janeiro)

Cirm-g-io, ape;',ação do badn, f.'5tomíflgo, vias biliare5,
utf:ro, etc. � Nem:ocinngi <'-l, Moléstias de 5l'nhoras alta:

Cirm·gia
Consultas no Hospital: das 9 ás 11 e das 15 '"'"li 17 horas

�- Elul1"i1<Hl: -,- Hospi te l Sa.nta Catarina -

LI I
o Vitalisadol:" Elétrico WCitms �'e5ta'Urando a energia elé_
trica humana, põe todos os orgãos em perfeito funciona
m.ente - Em:o.11, ;�iJ Rio: JNSTITUTO VITALISADOR
\VORfo/ÃS - 17 RUA ALCINO GUANABARA - SALA

GOl:; " f.}", andar - RIO
��� EM Siio PGu.!o: Demr;ns!:rfl.ções a dOinicilio --

Direção Geral - Rio de Janeiro

fAZ TODAS AS OPEll.l>.Çí)ES BANC.ARIAS NO PAIZ E COM O EXT::R!QR

TAXAS PARA AS CON rAS DE DEro'srTOS:

DEPO'SITUS A' VrST,'" (retiradas it "ed

DEl'O'SITOS rOPULARE5 í Lir,it3 le CrS IG.000,00 4 l/2<Jó 0,0.

4% o,a_

3�;' 0,0

2% li ,'3,

DEPO'SITOS LIMITADOS

DErO'SITOS LIMITADO';

DEPO'SITO SEM UMrlE

DHO'SITOS A PRA?0 riXa

Por 6 mês<1s

\Limite Ó c.,:; 50,000,00!
(Limite de Cr� lfl;:,OOO,Oú)

ti.!I -;;c
� .....1,
�--'.'

-t% (l,a,

5% 0.0.Por 12 l7l�ses

DErO'SiTO DE ;l.VI::O i'Rf'VIO

Retiradas medi'Jr.h� pr±\'io :;�'iso:

De 30 d;Q�

De 60 d':a!

De 90 di;;}

J 1/2% o. il,

4�tl 0.0.
.. 1/2% o, o,

Empreza. omercia.l
rossenbacher S, Ali..

iMPORTAÇÃO

Bebidas nacionais e estrangeiras

Carnes e Fnlias em conserva

Rãdim; e Lampadas "PHlLiPS"

Rua 15 :1e NÜ'i'embro; 857 - Telefone, 1.070

BLUMENAU SANTA CATARINA'

Lonilres, (BNS) - O na- en�aixotados" são particu�
via encosta {'. u� grande cai, ia.mento ap:?L1pj""iadps para
xale é d�embarcadD. Dois I os tropicos. pelo fato .e não.

- Transcone hoje a efe I b
,.,

l; 1
mt,r'ide n�talicia do sr" Afon T e a. t, f'O' 1=, I, ,8,' t 'e I homens a rem o caixote, Jun

I pfJsu,:ern u�na unica pie a

L ! tam aS peças que dentriO de
oE de madeira, Outra grande

50 Schroed«{, aba:Sta'dt e es tusiasmo c' 'interesse {'m nos-
I h

'

<I '1 '1'
......

II
... . 1e se encontram e' oze oras. vaniagem, como é fa-cil pert!ima:d,o industrial! residente so méio social pelo revel' 0""5 as 'DO'lllft>as " " ! l-

I I
. .. ...... depois, já. armaram um ceber, é a rapidez t' simp t-

em lndaial. . :t j} lon to do simpatico a w-ve�- _
IBilluca com

· seul a'r.. onibu$ pr;;'nto para entrar : ficação da montagem: Não é
.

"

", 'I de-. espcrando-se �ue o mes � , ".
.

..
'.' '

.. ";'
I

-. Ft'stcJa em data dt' t mo ,,]cane,' o maIS ret:umban tilt�1 e o c"nt.or de em' sEer.'V�lç��·b '.

t _ I.'
.' . ,

}" I
.

d J i , "-,

i I liSe onI Us encaIXO a ,exagero calcular-51:' que a e-

h_I'lJe seu a�1Versarlo .nata I,.. t� exito. O �f�na o azz mu,jcas al'l.e,Dt na. I dos'; são construidos por u-! conomia de mão de obra vai
elo, a gentIl srta.' Lmdaura

I LIra,
de Brusquc". com seu se

I NI·"'O RIns· I f'" d B' i h
I
a 2'S'rrlo. Ale-m d'ls.s(' como o,. Af .

d ,< ;.' •

pul-
- n .• II . ma Irmà " lrm ng; am I -/1 '

j\lJorelra, fIlha do 51"'. °nso, leCIona o reper'-O"lO, Im
,

S dO srt ' entra I "11'(1 'd I' ,I 'b d 20
Moreira. funcional'io da. Em- I sionará as dansas, n ralo. .....,

!
quI:' na� re� a e, revo uc�o� OnI us pesa cerca e

. por

T d ,.

"

1 G'
I i AaC!; f,"llIuca. na a tecnlca de constrU(�ao, ! cento menos que os tipos co-

prezá ln ustrlà areia.

I I W",...

I d "d t b d 'L ' L

'; O PRECEliO DO DIA, \ .. _ _ .____ s�n .�_ pre�� �). ap_enas u ,os I
muns e (lnIOUS, e tamoem

Faz anes hoje a sra. ESTUDO AO AR LIVRE I de aço e Chapas de aluml-
I de nota a economia de ga-

D E
.

" II Este é o seU JORNAL nii "ibduminie". Os "onibus solina' e pneumatico,�
a, da SabeI; espOsa do sr,

Ciirlo Sabd

dia 15, na .toupava·,Narte
oi • '>

"

AlamedaTupy, Da

ANIVERSARIOS

,_. Tran,sq'lrreu on)tem o

p,niversariD natalício da sra,

Da , ROSa Sutter, esposa do
51', Germano Suterr" o

I

- Aniversariou-se ontem

a getniI srta. Irma Blanck,

filh� do sr. �I.vino Blanck e,'dedIcada aUXIlIar da Casa
Willy Sieyert_

- A da�a de hoje r·egista Ia, pa.ssag�,n do aniversario
natalícia da sra. Da. Luiza
,lVIaas,

A �ida ao ar livre traz

grandl' beneficio á saude é é

u1.uilo vantajosa ao, trabalho
iu'tdectual. Os alunos que es

tudam ao' al', livr.e, ou em s��
las: bem arejadas, gozam

ln'" is saude t" tem maior: fa

cilidprle' em ap.erndl'r,
FaÇa com que seu filho
Se habitue a t'studar ao

ar livre" _. SNES.

- An;v'Jrsaria-se hC'.le o

JTleninu Ernesto Pires, filho
do 51'. Acilío Pires, resident�
em Gaspar.

U f1 I; r] ,. ,l L" B' "'1" .' J'
{ouso- tuBcaU uH' 91S raSl Plras

\ ". .

Editada no Rio de Janeiro, com a c1)labOração
dos funcionarias do Minist erio da Fazendii-.

Um só volume conten d\(} na integra toda a Le.
gislação do' PailS. Em pre paro a edição de 1948, em

folhas s41ltas•. Dedicado a u Comércio e Industria do
Estado de Santa.Catarina.

' '

.

NOTA: - Não ha v �Ílda publica, sondo sómen- ..
te entregllcS Os exemplare;( g reservados.
CONTERA'. A CONSTITU IÇA0 .DO ESTADO OE

SANTA' CA T!A.RllrA
I

I
i f

B_
Aguardem a: visita d G nosso Representante,
C, do Nasdml'ulo. "Y ,

sr.

"--_IiI"_ m 2 JiiJPT5Hi,íil

Rio ;:'BraDEo, ,lerão os

Returno da. L. B� D.

iniciais do

MUiTA ATENÇÃO:
1 _ t'ara detender.se contra as grll.le�
rootrladoo e tosses, use !l Cognall d.
Alcatrão Xavier.

; - O Cog!Íll.c de !.lcatrão Xavier é •
útlIllO medlcnmeuto existente com a

d..,.;!"uaçil.o de Cu,pac de A tcatrüo, 1''''''
quê

o:J

é o tW!GO ';�Cà!�nac teíto a base C:dl
tlM!r&o q te tem Iórmula medicinaL

1- A eUI7\cla ti" Cuunae de Alcatne
XAvier resulta, pois, d,� SUH lórmula .que
lõutle ,"aUo:&oa eiamentna medícínaís ;

a)_I�ooero.,o3 8rt"jadcl'C'. e torli
fi(�8nte. c:]os- vuimõ�.. (!rjn'lO o .-1 ...

catrão e·o. luU.�1u.o :� wJÚ�..

b) Um Ift"'llnde cuJdficsotft coJUO
.. biflOl0.nt.o d", ci-.l{":io ..

'J J)(ji,,, e.,;�to-r"ntft eomo • pe-.

lJ;;:nl_ e O' a!or.aç(ulI ..

oi) U'" 'IIr_ ..d� "..1 ....... t.. da """_
_....... mwun:;ú.

f, - O leglUmó. CognlHl de Ah:atrilt
Xavier 00 é 'Vendldl', portanto, 13m 1ar
mâcIas e Ih-ogarias, porquê - ru\o ..

(;8Qll�a - 6 tP1nRrlw' e <mm!) tal llÀt

j;IOIii> sei- VBlldldo em Olllfin tugsall•

pelos éit'tjgOS
britanlcos

FitIlle ·livre .. de .,.:_ .

,

111111, f)/�6fS

w::v':'1i�i)�rL: ,

.. "J'�
�-�;,,,,,,"'''''

- usando �ste

ótim,o medidnnento

DigesLi 'lO efiúàz,· o' Vinho
Paty Amargoso é indÍcadu
110;;; casos de dispépsia, na�
tulência, azia e demais ma

les do estômago. TGmc; dia�
l'iamenle; antes das refeições;
um ,cálice do Vinho Paty
Amal'goso, que' - aIém

.

de
facilit.ar tl tligcsf,ão - consti'
tue exc�lente aperitivo, .

Cri'
lUe('�,.,:Íitr.&lo :,.ooje, roemo.
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Afirma o GoneralDutra: "Nefsu Ramos
..,' ,

.. ". ."

B meu amIgo, estou Gsrto dISSO."
., .

Este ; despacb� da Meridional, de 12 do corrente, veDl des-

llIoralizar a c:a�panha dos u�enistas locais, que procuraDl
tazer' ctê� qu� o Pre,idente Eurico.GasparOutra está CODl

VON, contra, o So'r. Nerêu BalDos.

!
I

, i
!

Pilhados os .mentí'rosos
. ,....__:.-- "'--�_.,---- - .-----�--_.

DESltlZES DE DI
lo Jor., vaticinando sú,u. de'� elma). Seus vesta:} ;5�.Otk da Pátria e dá Familia, co�

prestigiO, na politica naFional. e patriotioos o credenciam 3. mo se fqsse pOss�y�1 vencer

"Cidade de.Blumenau' r ou- admiração: publica. O orgão' as eleições múniê.jpaip ,com

trá
.

cousa não; há feil:.o' se- uélertistá, no e�tanto, ineisce 1 irrvei dade desse, jaez. Não,
nãc desacreditá-lo

.

.ao �leito- em,.���n�a_á:-Io �.omo um alia: r s, 'propagandistas da VDN!

rado blumenauense, era uma I d.ol ,G\:'S' .ccmumstas e quere- .
Nercu Ramos ê o politico

pr-.ete�sa tertt;t�iva de :the di I, !:(itaü,.· inimigo!. de Deus e
I

mais. temido'em tódo ,o.' ter-

mlnulr 05.merltos., ,', ,'. '. .' ...
----

Nereu Ramos,. para! �lória I" VICTO'R· HERING
de Santa Catadna, 3(e rm- I -. . .'

,

cenárdo p(jlitico na-
.

. ,Assim come por este

si! �inda existem: homens que
ainda têm a. desfaçatez 'de
dize!! que o Integralismo e

Nazismo sac a mesma. coisa, '

outras mesmo entre .. nós, vi-
, .... '

vem . repetindo que as perse-

guiçõ�s"m�vida:s ée�tr�',a an

tiga Ação htt��grâlrstâ" Bra
sileira em nosso Estado fo

.

ram obras
..

exclusiva d.o s .

Néreu Ràmos.:
E' necessardó que mais u

ma 'vez, venbnrnes ;publnca
mCnt� c�pôr c assuntó·. No

primeiro CAse, SÓ os retarda
. do,' m"ntais e os velhac.os

confundem i"tcll;alismo' com
nazismo ou fa:;;cimo,

.

Muitos

nada leram sobre o assunto

seu ap.oia ao governo c.onsti
tuído concitand.o ti povo
&�guir seu. exemplo.

'

A vida de Victor Heiing é exemplo magnifico' de tra
balho, de ação e de amôr.i terra blumenauensc. O, seu
pas5a3;) ê um livro aberto, a 3cr lido pelos qUe de3e�
jam fortalecer Q..s principios de moràlidade pnitieando {)

evangelh.o' da família.

. .

O Partido da oposição que
• nos ultimas:·· dias está t.ornan
do as d.ores dos integr:alistu',

ID�OfDG�EI . ; f t \\
. Dispomos de algunl t:halsis de
-" toneladas' l:om cabina,

.

para
. pronta entrega" Equipados �om

pneus 34x 1; mOldl: de lOg HPs
.

(;Ipaeldade bruta 6,,�50 quU�'e
Préço, posto BhurlGIUm Cr.$ 61.600,0'0

------

Estamos
.

recebendo

quantidade de

regula ....

p�çal OODGE..

Sociedade ,An'ôniR:la Comercial

I· MOfLLM,ANN
� -I!.ua l� de Novemb,fO\1J lmU

I

EÇÃO
1
: ritório nacional, peles adép
tos do sr; Prestes! Deve-se

J lh�. un,icamente.a ele, a: in
I liJ�ubve. cassaçâs» dos
I
mandatos. Que outrn voz mais
alta ;c levantou dentro da

� Pátria, na defesa das in�ti

I tuições 'demQcráticas e na cen

I denação do regime vermelh.o? .'

,; v�:c�:::::�.o�e�:�a ���:r�a OUvindo .UDI pessedistà
'cpm .seu verbo inflamad.o .� de..... t--adi�a-o fII O

.

sr" 'G'e'r";"
. suas atitudes desassembeadae, .

.. 3' .
.. .

.

. :

i Os r-epreserrtarrtes udenistas, Dla·ao iiedu's�hi . "''-li.P1P ·D·"O'.·.1'.:� catar-inenses 'na Camara, por
.. a"M

! acaso já. se fizeram �uvir con-
Interessantes decl�. ra�o�e.·':s',··.·.I tra o comunismo no Brasil e

.. �
I no. 'Mundo? ·E· é pr,ec�so .que I

�e note.' obedientes á direcão
da' UDN, possivelmente, ainda
votem contra a éassação dcs

. màndatos dos répreeentantes
comunistas. "Cidade' de' BIu
mcnauH t no entanto, dja a dia,
ir:Hra· ('llSrl' Ner'eu 'Ram(';.

,� O considcr« aliado do ar,

Prestes -em São' Paulo, quan
de" não faz muitos dias. ain'lda' teve' ele ocasião de se ma

,ifest",r ao srs Prc,sident,e da
República. hipotecando intei
.� ... solidariedade c.ontra Os

qup.remo-comunistas.
, E'lamentáv,el que envere
'-_,.I.." uor ("'�S'" prollaganda
'L�-h?gf.a. Q o.f'gã.o oficial da.
UDN esteja comprometendo IoS hOmens r"'sponsavcis do
partido em Blumenau, que se

",clipsam á vista. das ativida
des P.oUC.o honestas desses ir- mo nOS pleitos anter'iores, sem

re:,"on�áveis. notas dissonantes á elevada

Forjar calunias pafa des- I cultura politica de Blumenau,
.m .....recer a olp.os r.alarinenses o

' s,e bem ;qu�=, Jdesta vez, se

valo" de Nereu Ramos só po-!
mostre as mais aguerridas pOs

derÍa medrar em cérebros des siveI" .

�

Peitad.os c invejosos porque' .o
E os candidatos?

,

I"N- h' d
.

d 1
sr, Vice-Presidente da Repu-

- ao a UVl a a guma

blica nesta hora, mais d.o que 1_ ........ ao 4 ., .. ,
i _!!i_"

I nunca, está d.o lado do sr.

Gaspar Dutra e de todos .oS (;o.ordenacão cntre os P.oderes
bras�eiros patriotas, na defe- Municipal, Estadual c Fede
.sa rIa Patria contra os 'mer- raI, para fi desenvolvimento
cenários .. soldo de Moscou. 'crescente de nossa terra. A

O que de fat.o elitamO$ pre UDN, pCl' contrário, n.os pro

-scnciaJ1do � a verdadf!iro5 des lnete uma guerra sem Quartel
lizes de direção da VDN em aOs 3rs, presidentes do Estado
Blunlenau que, para vencer as 'e da Republica. A guerra ao

eleiÇões municipailt, não se a-
-

S1'". Vice-Presidente da R·epu
canha de atacar a' personali- blica continuará. Com .o mes

·dad·� de Nereu Ramoos, ilu- mo urocesso de Ínfamia e de

dindo seu eieitorado cOm pa-.
h'anhas que,,' fr.onteiras afór,a ...
farió.... córar' 0$ udenistas mais
concienciosos.

pouco lhe valerá (!sS� inéto
"fi, nií.o tenhamos duvidas. O
Partido S.ocial. Democr�tico
vencerá ali. eltiçõeü com .o .�llro

Victo}, HerÍug, 'POl'lQue. Os blus
memmenses já viram de que'. I
lado ,está. a verdade e as, van

! tagen.s Que trará ao Munid.
I pio a vitô..ia do candidato

i pessedista.
..-

,

'"'!'" �

Ela: significará a perfeita l

:I
!

._------ ----- ----.-_.-...:.....____::_...._ ......

Pílulas'DaSI
o REMWIO CONTltA os MAU::>

...

POS IWIS

Politica Blumenauensê

Na tarde sombria d'e ontem

andava o reporter a perambu
lar! pelas ruas de rrosaa velha

capital, quando depara, por
obra do acaso, com o Sr.,Ger
mane Beduschi, qUe em BIu

menau. como sabemos, é poli
tico

.

dos mais inflamados l'

ilustres.

Nasceu-nos, desde logo, a

ideia de uma ôtima "maté
ria" para nossa página poli,
tica prinéipalmente uorque. a

. atuação partidária do velho
I

pcssedista, na campanha mu

rricipal, muita tem dado que
fala.- i'I. grc!!'Os e troianos .

_ Como' vp, '\ terra, :;cu po'

vo c l'ua politica,?
_ IODe modo geral, bem. A

campanha des'envolve-se, co-

mjs�ria, , .

() ':leito .....do hlumenauense

::::aherá escolher seu' candidato.
dando a devida resposta á

falta de direção da. VDN. pa.
r� que não d'esmercçamos aos

olhos do rest.o do Brasil. q�Je

acr'Cdit ... na gente que ele�el!
H sr. N€l"eu Ramos, il alto
posto no regime Vi�lltC. pa�
N. lutar contra maus brasilei
ras quI', patífamente, traba
Jham sob a direção dc cstran

geiros, a soldo de MoscOU.
Fóra os embusteiros!

.. ,

t

que cada partido' escolheu �,ó;
que rnelhor conciliava seQ�
interesses e, naturalmelit�,,:
serrdo .eu, pessedista . de íl:rae
diçãe, não posso achar nenhüm
melhor ao do P. 5 . D .

tf <."

Chcgavamos aO ponte em',

que queríamos, pois que uQ.e
nistas b lurnerraucnses Se ufa
nar'! ri" Sr. Beduschi estar
tr-aba lh ando para as suas hos
teso

Arr-iscarncsr
, Ent·'io, ..., Dr, não. é contr'&

a cand- datUl'êl Vjcto- Hezing,
cOro dizem por aí?

:mpulsivo, com aquel-es 'I�r
!-:,os gestos que o caraderizám
repete o nosso entrevistado:" :'

-

H Não é verdade. Acomp�
nhando há cerca die dezoitw
anos, a orientação politica 'do
nrecIaro catarinense, _,Nereu:'
Ramas, não iria eu, agOra que
nOs achamos ás vésperas de
um pleito eleitoral tão impor
tante, ahandonar os meus v��
lhos e leais companheiros de
Juta. Talvez que este infúnda
do boato se origine. da dr.
cunstancia de, presentemente.
os meus inter:esses particulà
res não me permitirem dedi
car a átuaI ca�panha a' me3
ma atividade e os mesmos 'es
fôrços como nOs preceitos aufe
rÍores. Pode, pois, afirmar p�
lo seu jornal. que como sol,;,
dado disciplinad.o do PSD cér
1"0 fileiras COI:qO sempre I) fiz,
em tornO dos candidatos' do
Partido" ,

E sobre as pr.opabilidades
dos candidatos?

\

, "Como é natural, acrediu
to na vitoria do candidato .do
,psn, Sr. Victor Hering� que
é um nome já há·muito fir
mado no conceit.o publiC1> de
nussa gente e que, agora. '$1:

firma tD.mbem politicamente,
para a grandeza c prosperida
d,;;: de Blumcnau.H

E tínham.os cOIl$eguiclo uma
1 palpitante entrevista.

.

i (Do "O Estado'" de 12·11-
1947) ,

\.;_.
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