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Rio, 14 (Merid.) � Os par

Iamcntares, politícos perteJl�
centes a diver:;as facções ou

partidos, personalrdedes pres

,
.
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dl&ádãósmister que de
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. nOSS(1S instituii�ões Democráticasem torno deis

,Belo Horizonte, 14 (Merid) I
- ,O sr. B�neditn Valadares, f

. presidente do p, S , D, minei

I:roo converee.nde ao telefone .

com um correl igionar-ic que
pediu-nos a reserva de seu nO

me, (:Íedarou qUe "a coali
são das forças politicas do
pais é um fato consumado,
pois todos os patriotas dese
jam .

que O Brasil entre num

'�� p�riodo d� intenSa atividade
aqministrativa com o governo
D�tra. apoiado po.. pondera
veis forças d,o parlamento.'
DLssc ainda o .noase informan-

t:giosas e amigos qUI! se vem

djrigin,do ao Pret;ide�tie da
Fhpublica, rio sentido de hipa
tecar-Iho SOlidariedade, pela

o r i c n t a',� ão '. politica" e

I'
de' todas as forças e de todos

I
r:êspotu1.ido agradêcendo essas

administrativa que vem Ímp,..i Os brasileiros em torno do' .manifestações de cOnfiança e

lnindo á' sua gestão nesta ��- c,he�e_ da '�ação e de. s;,as ins apreço, Ress�ltou � Presi�en,te
r� em que' se rmpoe a unlao, btulçoes, .

SUa c c.x.çelenC1à tem Dutra qUe se, torna mIster

A coalisão �as ·Ior�as politicas �elBocraticas é um lafo coosuDla�o ç

T te que o antigo governador
I . mineiro afirmou o seguinte ; o

governador Milton Campos já.

aproximOU-5� do Pr��id.ent:·· I] De�sa' 'maneira não adianta a

Dutra e nàda mais impêde sabotagem do .sr, N:ereu" Ra-
.
que O acordo concrétize�se. I mos, .•

"

'I",;;V ji

,

O Fisçal dQ Trabalho

Fiscalizàçao do Ministério. ·di>
dade, avisa ao Comércio e á

óRGÃO DOS

Blumenau, '14 de nove rnbrv de 1947.
JOSE'

.

FERRÉI RA
...

Fiscal da Trabalho E nc, do 2". P. de F,

Diretor GerentE.: ADEL/NO : CUNHA

'. BLUMENAU I Sábado,.l'S-· 1.1-' 1947 .'

X:1Ei6. 1030 SFone,1092 _

O sr.Cirilo Junior q,uer agora responsabilisar �:!:,O�_ ,
,i

! o e x- d i t a d o r pela·'derrota que sofreu, "Quere?,ista8�'
tulie Vargas pela ::derrota que,

------�--------"-----------------------------------

Rio, 14' (Merid.) - O jor
nal UA Manhã I> ,tratando da I
�ituação politica de São pau'lfiO? ir;fórm,?-: _"drcu.lo� chega

o dOf a comIssa� execu�lva do. I�_� � _

, Recife, ,14 (Merid.) . Pro.'------------...._- P ,S, D " paulista estão desa
Ipala�,se aqui que _o sr, Artur Ú PST VENCEM, NAS' LE· pontados com a derrota já AJUDA PROVISORIA A' I O GQVERNADOJ{ PAULIS�

C,;>uhnho,. Futur» vereador do Li
GENDAS EM S, pAU.: çé�ta�. Cirilo ,Juniar. Criti 1 'PRANÇA; .

_ I TA. NÃO IRA' AOS ES-:P?rti�o De1llocrata Cr.istão)--é., -o, LO.
.

-:�' ,; ;. (: \ ,_",;... f.:.a,s ..-seY!�.r.à� esfão, serrdo f�i., \" �

.

"
i •. '+ :. �->;.:!'.

- .

. '," .

n'l?ont�do ·c?m simpatia -para! I S. P-aulo" 14 (Ml��id.) ,� : t:,s ao� .proc'er<es �o;"PTB. que" �a�hingto.n, 14;�(UP)i -, O r
.

,
TAD.OS UNIDOS·

a presldencIa da Camara Mu Pl'essegue a apuraçao das' nao. deu ao candidato do r . comité especied d.a Çamara

501'\
R' 14 '(Me 'd) _ O 0-niclpa.l em opo l'

-

LI' - '"

'A' S D
. I b .

d "
lO, rI , g

_. '.. S çao ao f;):'· e e!ÇOeS rnurncrpars aqrn, s .. , , a votacão que espera- re a aju a aO ex rarrgen-o. d d S- P 1 rCarIo D t d'd' II ...'
.

.

"

C verria ar e ao au o .s •

.-S. uar 1', can 1 ato co- egcndas apresentam os se-' va. AD contrarto pela apura declara em relatorlo ao on-
Ad d B

- b' rd dmunis! A desi -

d '. I d PS' •• " �

id emaj- e arrus, a o ua o
_

a·, 'eslgnaçao o sr, I gumtes resu ta os: . ,T, " cão das legendas. a marorra goressa: e eVI ente.j que se for
1 t di ue".rtur· (l' d 1 PSD 42812 PSP 8 U'

.

• • - �

l�
}J'e a repor ageM, lsse q.

..e ap la a pe o ,; .... 3 .347;' DN -(:;om'que conta CIrilO" sao d.�' :r!a necessana pe m<lDos,'a ", -

'f d toPL
.. VDN e ,PRP, As demar 28283 PSD 16549 PTB' .

T
' • " .

d
• �.

"

l
não, tem Q menor: un amen

. ; ,;.; , Orlgem comunIstas. aIs Cl"ltt é:Ju a PrOVISOrla '''' 1"a pagar ..

('�es •. nesse setid.., estão sendo 14.915; PDC, 12.307; PL, ., cas, segundo apuramos, par- pelas impol"taçõe$ a França as noticias, a respeito de sua

realisadas pessoalmente com 10.371 e' outrO::; com meno\' tem tio proprill Cirilo, que a� Ie d�r alento_ ii sy,., ce_onomia proxiJJl8. viajem, allS E�t�do�,
..

'

" � m ,�fejto.··.· c . I.umel."o de votüs. ' .

-g�rã -re'spoilsauilísa "0' sr'. Ce" o.uráii'fl!""ôs':""p'm"tl'iios·' 'ano:S''''��' -"'f:;Jhi'dos-;' '. --- �'" -, --',� � ""' �--

_., ',,- Rio;' l<l>''(MeiilÍ':)'
,�---'-- - '_"--- .

. '---.,-'-}-�'-'----'
.

do á imprensa sobre os 'en

O··sr.Nereu Ramos tuO'ju do assédio dosl,·o·rna:Jjstas ex" :::�;::�t�Sg::e��:;:� Mac;�
,

." cS' .

,,- ' "do Soares do Estado do RIO,

cusando se em/·tlr· sua·o-,n/"n·�a·""'o· 'sobre o Jno;men.to':POll··ll'·C"O·. :;�:��S.H�tto ::;!�!;:ã�e:��l mOs maio�es preOcupaçôC$

. •..

.

MI

.,
.

., r' �

.. ... �r .., I i.�!tie�;:,::ou��;!j�d:?�.ar: ::,'�:��:_::�:�:, -;;r':��;'!�Rio, 14 (Merid.) ." Se chó acresceiltar� fugindo ao assé i'mpre;::Jão 'geral é de que che-l nado ta�beJ1l pelo PSD e ou mas fatalmente outros pa.rb· ii' cons�ste n� pop,ulaçao. 50

m-Il:Cs
<)stao en�"cguesi � d.O,13.Vi! sou o i."esponsavelj Se dei- dia dos jOrnalistas sob o 'pre gara-se a um ,ponto mOrto, iros partIdo�f. O sr, Adernar dos selão eh.amados a ôplnal' tel'e�se ,�oJe a �lnguagem �a: 1"r",ndes partIdo::; n�clonal�, ..f)texto. de ter' que assumir na- que só será rCfuovfdo depois de Barros d!lsse-nos; "no mo e cOmo preSidente do PSP ell l'eahsaçoes. Fora da· admmls, PSD c a UDN,'e- I�S.O ba:�,:'.\.

que1e mOmento a pr'!!sidencÍa. "'\.l. e O sr, Otavio Mangabel'r'a mento o gov�rno ouve a' UDN pera tambem ser ouvido" , tracão procuro manter a 01'- ,para: tranquilisar" "

do S�nado. Es�a rJ�,.'va do' ;ntregar ao General Gaspar
.

!;.
.' - .

sr, �ereu Ramos era observ& I I?útra o esquema qÚe fixa a'5
"

}
, ..'

da 19ualmente pelos circulos base:; sobre· as quais a VDN

R I' a
.'

U'" DN" •
�,,',

..

����:�a;oC�e��a���'s��;en:ol·!:��acp:;:���:�o:o:e;:�!;- . ·e'.···. -.,·'.tIV·am···en·te a' .' ,.·Ja-J'-··s.�.. 'neg·o'('1'8':.:..'.·o�e·'·s,·..marcha d<JS :�ntend.imentos. A no-•. Esse esquemà, serll.' exami- a �

OCLiE���E���t�/fON A SE�t��:��A��!il�A vã·a.�lil,1 m..uito bem, de,(lar� 0. aovern,atla.,r.'NÃO VOTAR NAS CAN _

�
_

DIDATOS COMUNIS- Rio, 14 (Merid.) • A séde

d M G Mal (�E$����E:��_IA�_�:_I��::�,�:::';.:��:��� e. II inas erais, sr•.
_

J ton ampDi
·Fortaleza, 14 (Mérid,y « I nos' lIderes, notamos Os $rS. .,

Todos os J'ornaI's dl'vulgam a j'
1vo de Aquina. Benedito Va-, B I H:)'· 14 (M 'd) t d' 'h'd l'e o opzonte, erl mas da produção agraria... tamen o a energIa 1 rau lCa

nota do arcebispado a.conse- fadares. Acurcio Torres, Israel' O 'i .1" M'I C
..

d" bl· I'
. govel'pa...or 1 ton amo transpor.,tes ,ia- sau e pU

.

lca
..lhando l' os fieis não votar-em Pinheiro e diversos Outras, O b

'"

t A I dpos rece eu a repor agem "pa- esse. repelto o pana e

re"1�.a de chover, c'lntl'nuo sendo nos c»ndidatos comunistas ou sr. Cirilo Juniot" era aguarda ,!
t

.

t I t' , -' l' d f
.

..,.. , ra uma (ln. revls a cO e lvai cuperaçao naClona O Omen.'
I

.

f b apoiados POr eles. Os .candida do no lôca.1" mas não apare- F' 1 ti. . A' b d d h''C responsave , mas se az 001 .

1 a ou so",..e a viaJem a n- to e; Pl'oaução, elaborado ps· " aa' vOnta e. por parte o c 'e

·t"01po n";'o a.trl'buem-ce "es- tos rcfer;dos intei!ram a chá ceu. Um: jornal daqui adianta d n' . .

dIª' " 'd I
�

- � , , gra os .....
, eIs, emlbn o suas 0. gOV:lrnéí mIneIrO, pO e ser.

b'l'd d " na do Partido Riepublicano,' que o sr. Cirilo tem manti-dopousa 11 a t�s, este foi o impressõe;'S . de tudo o que viu vir d� subsidio, porqúe em '.

. inclusive' o S1:'. AcrisÍa, Morei ('onferencÍas çOm seus' corre- ' .

,

lHlH':U comentaria que O sr. e de todak as solenidades que muitos pontos havcrii necc3sa,NÉreu Ra.mos fez a propositn ra Rocha, lançado pelo PTB, I li.�ionarios em :lUa resid1encia.
I participo�. A.

.

r'aspeito da si. riamcnt,� uma coincidencia. r

dos acontl'CÍmentos ptliticns,

I
Inação pbIitica•. disse: '!fe·· uma ve� que a produção mi�

quando solicitamos sua (Ipi .

.. ..

"

,

�C' qi:!(.'<l nho mais! do que uma impres neira .p'elo seu vulto, pôde c

nião a respeito dos mesmos. O sr Juracy'
-

t\lae:alhaes! �ão favo�'Vel sobre o que ob deve interessar o pais", Abor
N·enhuma palavra mais quiz I." ilfiiilI' serve�..Eycontrei um am�iente 1 dado !obre a entrevista que

; 1 ,:�_�.",�, -.",._" ,.. ., ,""",' c"�,, .. '.

prop1cl(>J>al"a Os :entendlmen" manteve com Q Presid;ente"
_'----'---.

------:=-:-:-:;; 50' V·oltara- aR &.""0 por
tos entre:�as' forças dem_ocrati-I Dutr',a informau que tratou

V· cas, c� a' preocupaçao de .com ·e!.;: . da sÍtuaç.ão da rede
FOI CHAMADO AO RIO O I � �1

.. ":......�--�-'-.��;"-.� basear <is entendimentos'poJiti ':mineira de viàção, que preci�.

I

I� d
- .-

t
-

da ros nO �rogr:ama objetivado. sa ser aparelhada; o aproveiSR. MACEDO SOA��!OCa5 ao a VI) açao T..�fo ,d� parte das �orrentes
I ; ", , ,. """,,:.-�,,,_ "��b.__.,.,r politicasi como da parte dó,

__
.

� .....

co!::o�cL4 d�A�;u�çi;m�:li�t I' cassação dos lDandatos :::::::'j (�a p�:l:::o:::i�e TIVERAM INICIO ONTEM
..

!Ca 2m São Paulo e no pais, in
"

. , , .

uais e !ncaminh,�� resoluta- I I
forma-Se haver sido chama- Rio, 14 (Merid.) - O sr. (�emo1"ad'amente. O sr. Juracy mente �U-3..sDJucão", Sobr,e o

-'

AS COMEMORAÇÕI!S I,...lo a esta capital o sr, Mac� .hn·acy Magalhães, aO"lado viajaFá 2a. feira para -a, Ba P"'1!l':"'r"',I"I", dü
.

Minas Gerai.;, .....
" ..'

.

,,' 'I'do IS(\arc�; ,'x�intcrvd�'ntorl ?a- do sr. O�av�o'Man'gaheira,', Ilia'-c:':volfará dia 24 Oú maIs> 'êi�ge;r+'*ã'õ"pnQ'ª'ser outrQ' DA SEM'ANA DA AZA,'flU': " 111\1:l\u{'l. "(,eVcn ti .a VIa· tem pnrticipado ativamente tardar no dia 25; a.fim de f.E'nÃ?· <t()rlSll�Uj,,· .�. �OQrdenação '

,i(,:111 s"�r f"lt[, ama1'Íhã, @ID
I �Q:5 entend.imentos polii:icO-ll. Pflrtieipar da vataçãQ do Vt;') d.e ..�nrfc(·", 'P,r- ... r�8li.saçã.1) � Hin. 11' (MErid.) _ �nidar' I

�ul.Dm('Vf'1. f\f'I.{1ttC pa,ece•.seu \' O rq}l!i';scntante bRiano foi jito ,da callsação doIS manda de i.riídátirr ( 'r-Zt'� de tra' ;�"àl) h.Oja <1S COnl'�Inm�açõ.e$l1iJrne figura Cp1r(? os ind.ica-
I
recebido pejo Presidente 1?u-_, tos, que como se' sabe, é favO I z(�� ben�fir',· ;-' .,--0 .... "\tra� 1 da S""'l'l"'"a clã À;úJ, de uútr.dos nara um dos pr(lvaveis tra., com quem �onferenclou ravel.

_
•.

, 'flll\�.· , l' -
'

I I A" ..

I 'd d
.

d b�
_ � _ _ver. oe.. n'je( ,,,-; quo r·��-,vam. 50 enl a c e a ertura l"Càl·:.'l'l1inisb-r . ., na l"'r.omposrçi'o ,".

.

I' .

8. r..rf'l!!:� pu� a.... 't'"I""v('.��san"lOs, f��- í J.;�3"'_!Qt.1o_:?. f,.... no�tc... falando .o
.

d", uniãn n" cional que o Pre ..J
.

f
.,.. '.

Izan.u( que OhSf'rvou no Rio �:('nador 5",lgado Filho. p:esi-:!'idente da Republica preten- .:n'- �� \11ego-:iacões vã':' em (e�t .. �n. �aIl'manha Nac1on;lI
,
.•de p<>r em c!l::ecuçã-:-,

I muito b{lI'n ·,·t'ermo rclativamen "da Av�a""'- � n�ntre "s pro-
"

J
te á UD,N�'c, AdÍ<mtt)u "ue />.' ,_·;o;s ni-n?,,.amarl"'� -p""'a as di-

,

�--,;_,. - '---._-_.�
proprio igovernQ "federal �.stá tas co.m.. emol"ac,(ões.: f.i.�ura a,'. IUm do� �lltjrnn$ nYlõr� '! • hl

.

. '. ".3 Clntcr�S5apo' em orgl\ntzal' um 'UE'no.m.naila CU'culto ru-,lato l:>I,()·.,uli?à,� bl·ita.l1ko i ... , ':i
'

•
.

,... '" pj.a.no:aumiÍl!�trativo 'que ateu zeiro' do Sul" 7

f"'XdU&iVamCI1_jNellll-'V'D.W'>"Jl1"fÕ Oõf'1uipaclc .!:�rr! d
.

c, .... .

... a € ...pe�,lajm€ntC ao� proh-Ie-." le para pilotos f.amiilinos. A .

lnotOres RoUs-'RoYCe, oue �e " .

��. prova, disputada em Man?:ui-.·

:;�::Ti .',,)O S'ZU �'::)ktf'""."lf; I �J��t�i'� �ü d.G �G:::'21��� !:)�h
I

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

sofreu. Ma. foi 4�: ter apare
cido em 'Sã() Pauio, queixou-

se. o': candidato ao executivo
que desde SUa chegada aqui
contínua o arredio rios circu·'"
los da seu par-tidc, "

Soares não é

...
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EXPEDIENTE' ,

;

'IA �áçãot9
t�

Ptppriedade da
:5. A� UA NACAO"

,Dirétor-Gereitt:(! :
� ,

'ADELINO CUNHA

R�daçiio ,e Adminis'tração
RUa 15 de Novembro - Edif.
�'Á CàpitaP; - '2°. andar

,

'sâ1a n". 3

Telefone ; 1092

Oficinas
RUa São Paulo nO.259

-t

,

,Assinaturas :

Anual .. ' ,.' Cr$ 90,00
Seme�tre, , _ c-s 50,00
Trimestre ', : ', Cr:;ji 30,00
N". AvuI.51') , Cr$ 0,:>0!" Repreeeniantes : ,

, ,
' I

No Rio: Se::-viçós de hl_1prensc I
Ltda� '-'- Praça GetulIo V i.:i.!:'-

.

(!as, Edifício Odeon, S/S02 !
f:m S. Paulo: Serviços de Im-!
:prensa Ltda. - Rua 7 de �

Abril.241
��-,--

�,-, ----
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:JIWv.YzM 7llar�

fu�jf�FV2�

Laffront
':ORRETOIi

Ivb:unhão n, 2

Vende
Tesouro, da Juventude, 18

volumes novíssimos.

Trenz}nh? .

elétl'icp, mi�'i�-,
tura, maquina a vapOr, mln1a
fura.

Caixa 'de construções "Merc
klinH';,
Tratar com Sieg Odebrecht

+ Confêitaria Toenjes,
.:',.. ." .'_, ...

,
I
!

I
i

l·:

&2i

I Iria
I \VASHINGTON, (5. I. P . )
A proposito das medidas de

restriçõl!s adotadas pelas De
mocracias contra ,a Polonia, i

e qUe dizem respeito princi
'palrneute aO ozgão da impren
norte-americana escreve entre
outras palavras, as seguintes:
"A Polonia infelizmente foi
índuidn n:) róI dos pa ises

r�nsjdel'ados sabél ites de Sta

I,;n� DorqUe assim' em verdade

é. Dizemos infelizmente, pOr-

1
CU'� Os poloneses est.'ií,o subju

.
�ntdos pelos russos, e de bom

p::rlldo colaborariam com as

Deinoc1"acias, se não pelasse
sobre si a ocupação vermelha,

e não 1,;(' viessem compelidos a

.. r:eitar isto, através'do assim

"h.amado governo polcnes",
Ficou plenamente provado, diz
ainda o mesmo jornal, que

, Os oclonesea jamais apoiaram
! f'stl' »scudo governo, pois a

I' rnancirn CC'TJl o mesmo. subiu
7-0 p-::-cler, foge, as mats ele

Mn,ta>res lejs da liberdade hu

marra, DOr cuja concretização
" "'11P,,,.Jn .empenhou-se numa

: luta titanica, que lhes dis-

I n"��P" :oS E'n""! boi",!; vitais .duran
�!" .... ":"�r.': ��.�f"'{)� f'''''('o� .. 0 novo

I ....nJ':'''l''',:: sempre abominou o

I ":D'f"'� 'n;"'":''), e isto rlep")'nstra
, nc'!"fC?jt8ment.�" em' primeiro lu

I
-_ .. ,.,. <"""::onde a:rnOr que tem

, f: ''''Jfl i'e:\:�a n:itta1,
-

e o seu es

nh'ito "cl'3eu("l1'lhnentc religiOSO
QUe tanto difer-encia dos de

�,"';s povos. Ho ie em dia a

Polon;a ve-sc !'hrigada a acei
E

tar todos os atos que vão cOn ã
h-a ,05 Russos, 'ft.Iela hostilida- XpO

-

iç ., da pintora EmUla AltenbUl"g
de que (':;ta demonstra para I

•

Ott .. h�je
com as DemOcr"'cl'as, pois re-I

Realisar-�w,á hOJc a' � 16
,'. ..

'

-
c.

" os maIS ,encomlasticos elogios
Bete profundam€l'ltc no seio horas, no T'�atro Carlos Go� da critica bandeirante, repu

das nações satélites, tudo que' mes, a expOsição de pintura faado-os como dos mais pcrfei�
diga á respeito á Russia. En�

I'
da cOnsagrada artista conter- tos da época contcmporan1ea.
J'''tnea Da. Emilia Altenburg N;,hralmentC'., o culto publico
Ou. ('" Blumenau, apreciador emé

I' d
- �,' Segundo informações qUl',

f I, 1'"','''' dt{ t"�Qt:'as d'1 inestimavel

_ r va ,or ar IS ICO P01� certo irá.

O a g'o o
colhemos de fonte ,autorÍsada' .

i
-

, " .lU gar co,,! Justica os heljssi-
,

_

_

","

'

,

' '-,
"

"

.

t>ssa exposição compreenderá 1"'''5 o'ladrcs desta nutavel ar

'õ '

,
.

e�cIusivamente de telas de tist", c': :?;"lce!, acorrendo ao

ir {I beneficio da, mesma paR funciona rigorosamente nO re-
flol'"ps, apanhadas ao natural, mageslosu Teatro Carlos Go�

la o lavrador, cujo algodão gime do pagamento integral
tendo merecido esses trabalhos mes,

l)ão mais p,brmanece em seu do capital (' juros" e, quan-
(

�_'__ �� _

p,�der. do há facilidades vão para o;

E K-
---------,

--- ---

sec��iv�:Sd:l��O;st:��� �:�� �:;�):'is:a�u:�P���r i;:t;�:�� II
'

,·arma 'nnlhl'ifa deficitária aryuinaram agora houve a IdeIa de atn- ' .., '
,

es lavradori�s" muitos dos

I
buir a bonificação de 10% por

"
',',", ,

quais, para liquiAar seus co�- arroba, tirada do lucro do CIRURCIÃO-D!:NTISTA

prOmlssos com (Is bancos, dIS Banco do Brasil nas operações I R",A, I�'OS Xpuseeram de seus capitais, de algodão. ,

quando não venderam suas Iterras, no todo oh em porte, Com ·estas práticas, diga- bpecialidode em l<nll;nr.rofi" dento'r,'as I� para (ILO quer e�ome

Os percalço dessa natureza ml' se vale plantar algodão RUA BRUSQUE, - Fone 1203
não molestam os 'maquinistas se não é preferivel colheita e

meu compadre. \ Dal'"a a alta. quando acaba a

safra e a m,�rcadoria bene

ficiada alcança melhor preç'. j
E' exal:o que, tendo sido ul� J

timamcnte peque-r:as as s�!:',as I
por causa das mas estaçoes, '':
'os maquinistas beneficiaram :
menores quantidades� de aI· I

I godão e. portanto ganharam •
I menos. Mas, ainda assim g"'i- i·

nhar menos nãu é ter prejui

QUE E; ISSO, JUaUINHA, você virou ar

mazém de pancadas,meu filho! 'I'am

.ç ,bém, com essa magreza, todo o

mundo abusa! Vamos ver que é isso!

NADA DE GRAVE, disse omédico. Ape
nas vermes. E receitou o Licor de

Cacau Xavier, o Iornbrigueíro in

falível, conhecido há meio século,

-{
;

t
I
I

I '

DELICIOSO DE TOMAR, sem exigir dieta
nem .purgantes, as crianças tomam

com prazer o Licor d e C a c a ti

X a v i e r, o remédio providencial.

E AGORA É ASSIM: forte, valente e

decidido, quem dá os "tapa
olhos" é o Juquinha !

Antes assim ...

CACAU XAV1Et .. "

,

C��:,( ,'Sqr
É UM PRODUTO po �í�/�, '

I..ABORATOR10 LICOR DE CACAU XAVIER S.A.

JOTAYÊ-Praj:J!1ganGa-LCX-J

,
,

I

o Vitalisador Eléb'"lco "Vorms restaurando a energia elé_

h'ica humana, põe todos os orgiios em perfeito funciona

mente _- Encern. l�� Ri('>� INSTITUTO VITALISADOR

\VORMS 17'RUA ALCINO GUANABARA - SALA

606 � 6". andar - RIO

Pilulas I1RSI
í

;

I
O REMEDIO p��N��� OS MAl.f�

_"

,

10 jornal de '·lmthk ,:,'irculação

I·'A NACAO"

no Vale cl� lt�jaiEM .sã� Paulo: Demons�raçõe5 a domicilio

-- -.:---------------

Ayres "Gonçalves
iA D V o G A I! o

20 andar _ r;ala 1
,:;,_,;",'

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

"A NAÇÃO"
nllmero' do dia

50, Centávo5

,

'1
JL',

Voçe compadré, bcupa-s;' algodão, já beneficiado, Se en-

muitas vezes do algodão. contra em poder dos mapui-.
Saiba que as causas da cl'i- !listas ou seja dos especula-'I

se' algodoeil!a não são apenas dOres. A estes portanto ca-
i

aquelas duas, referidas em seu bem em ,regra os lucros do \
último ,escrito,. i preço alto estimulad'll ci.mo j
Em princÍpio (�u seja tal. : :oe devesse amparar o produ-:

vez mais exato se lhe dissesse tor . I

que no fim, no fim de tudo) A classificação do algodão'
(} lavrador nunCa' é favoreci- é feita sabe'sl', no fardo pren

!

do pelos adjutor:iosdo gover- :oado, nO fardo que já pertence f

nO. os quais dependendoscm-: ao maquinista, e, sendo ela

pire dp numerosas formalida- <'"'ue pela Seleção dos tipos me-

de<õ, sÓ aparecem quando o lhora o preço, 'acontece não

ESTE E" O SEU JORNAL

pronta
'entrega

" Fita de aço
9..me,i�ana, esmalt.ada
,',

Encapé\.dOs de �O á 50 quilos
Bitolas de 3-8" x 2,20 mms.

1-2" xO,20' mms.

preta

5-8�' e 0,30 mms.

��-'1" % 0,30 mms.

Selos de aço cobreadó
Para a fita supra , nas bitolas de:

3-8" - 1/2" - 5/8 e 3·4"

Maquinas para arquea ('

Para fita, de aço de 3/ S" - 1-2 e S/S
,

,..... ..

.. :.-

\"
OFERECEMOS GRAND,ES' LOTES DE lMPúRTAÇ.�.O'

A� PREÇOS' ESPECIAIS
CONSU LTEM-NOS

COMPANHIA IMP ORTADORA' "JOBRASIL':J

I
I,
I
I
I

JOINVILLE 1
,�""--'----��:l

F4\RMACI& CE &L 11
Rua 15 de Novembro 1035 - Telefone: 1029 II

UMAFARMACIA PROFISSIONAL A' SUA DISPOSIÇÃO /)Manipulaç�o doa receitas á vista. da dÍentéla,

I !
HIGIENE ,ESMERO PROBIDADE li I

Laboratório de Analises Anéxo
J ,I

,PesqiÜzas fisico _., Cluimico - b,.'ólóglcas para eluci-

!: I'

daçãp de dia�"ósl:icó.
SORO - ilEACÃO DE, WASSERMANN '

.,...;- Pesquiz� m.l:r;u�iósa de he�atoaoarios (mala-liria) eDro documentação mic?ofotografica_
Todos os exames de laboratÓrio, qualifativo.s e

"

quantitativos. I
" R�s'ponsãvel Ü!;c�tieo� ,C. H. MlÕ"héh'os ·�··.fill'mRctmtic4) I

Atacadistas Impot'tadores

Caixa Postal, 2:08 � Telegr. "JOBRASIL"

Fone, 640 - Rua Alex. Schlewm, 132

'. ,

A má estação '1 é o qUe se

chama na terminologia
cos contratos" motivo de for

ça maior. Isto, porém, não é

levado em cOnta pelos ban
cOs. Nm;so crédito agricolaI

i,

I
,------'------. -

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

-Vende�se zos.

Uma' caSa de material, em, bom estado pro�rio pa- I: São enh'etanto os, maqulnlS

ra negocio e moradia na Ru a 15 em Rio do Sul>!, j �as, compadtioJ que aparecem

Informações: CASA DAS LOUCAS: Rua 15� de N�·

f
a pleitear em nome da lavou

!
vembro N". 667 - BLUMEN AU 1 _;;'i�!! ra, para, no meio da confu-.

,

são embolsar favores, que so

--��----------'--- a lavoura devam ca'ber di-

I

C.':
retam,ente.

I' ."I
__

n
__

B
__B--'-_u_;___,.,..-s__C-'--;---,--!li Essa bonificação de 100/0

" que me referi acima co�s-

� ,

, titui um verdadeiro escárneo,

I \ I f
.

. Siibádo ás 8 hora$ \, , j para
nã-o, dar-lhe o noma ,ela

,
'

I
"'ue ela merece, tanto mais.

Jane Russell - Louis Hay ward e Kent Taylorl era ....

"ESCRAVA DUM A LEMBRANÇA" i; quanto não apenas os maqu1-

i : nistas, mas as grandes orga-

Finalmenttj voce y,erá a 'lhais mllih:r de todá. aS nizações de beneficiamento é

mulheres!
'

- : \ que lhe COllrem atraso Por

Um mOnumento á fidelid !�.de do ,��_.�< o femit�o! I que não destiná-la particular
Venha ve'l' a Sua histor�a, � f is tai:::'3" -. voce é i ,doa um

I
mente ao lavrador e na prO

modo ou de outro, Escrava dUffi"'l Lembr'ança .. , í porção, digamos de, um terço

Acomp, CompI. Nacional - Fox Jornal e comP. ame. 'pOr an"'Pba de algodão em

Platéa 4,00 e 3,00 - Balcão 3,00 e 2,00 : I rama entregue aos maquinis

Domingo ás 2 horas 1 '�� ! tas? (Na propOrção de um

Fm"roi&avc1 Matinée rcplc 'ta de ave':nt�lras! I terço, explico, tendo em vista

, Sbl"t!ts - Qescnhos - ,e omplem:ento3 e () que a uma arror,ba de algo-

FINAL pA' MOVIME. NT-ADA SERIE; dão beneficiado correspondem

uOS DEMONIOS DO C IRCULO VERMELHO" em média tres arrobas de al-,

INICIO DA ESPETAC ULAR E SUPER SERiE�, godão em rama). Os cakulds

«,Á RAINHA DAS SELVAS" :., ,
a este respeito 'poderiam ficar

PI t'; 300 '200
_

B 1
- 200 1 50

1, "'T\b'''!!''·�'' á" 'agencias da Ban
a e.a , e.' - a cao , e , I' t

, co do 'Brasil; todas as quais!
DOMINGO ás 4,30 e 8 h"Las I \ í 'I

L' I possuem elementos em sua 'es

g",..bara Stanwyck :.. Robe!:"t Cum'mings' Dianri' Lynn c�ita para saber a quanto JPatric Knowles em I' ','
-

I
•. ,,';. í

montam os prejuizos dos' a-

"DUELO RO MANTICO'; vl"adore" a quem concederam í

Vejam como um cavalo I) bedienf:e e amorOSo põe cm, � infanciamellto, e só a estes s.-
'

nolvcrosa. e. feliz exis�encia, le um casal _pacato .. �. Sedu-! l�a licito, afinal dar bonifica'lto!:'.,., e delICIosa comedIa qU:: encanta e seduz! Iça0.
.

Pl'!lverhio Oriental: "Oua� da a esposa cismar bom U· I Continue, compadrc, �

eS_j"'il CO]sr\, o que {) marido fI <"Vl' fa:"'·1' é cismar cOm ou-; tudar o assunto mas CUIdado

tl'e, ., ue... nãf3 -percan"l
H [h�t:'10 RomanticoH!, 'I

cOm os aproveitadores!
,Acomn. Comp. Nacional w Mct,-� 101'n<\1 e &húl'1t amer_ Semp�� S.f;U � Jo�quit;t..
Phd'::à 4,00 <� ��,OO � Ih! cão 3,00 I' 2;00 =.\ floit!' p,.1;. !'.I,J'-·lnhldl· da eOI'Hi.

PlatêH niunel'adn Cr�'; S,OO'; õ

\
• Costa, Rego

op lon
com nas

tre�anto, os poloneses não me I
l'eClam este tratamento. Dev<;l Imos Iembrar-nos que foram
Íls primeiros' a pagar em ar- i
mas contra as invasões dos

I

barbaras do Ocidente -e do I

Oriente, que como duas mo- !
Ias formidáveis, esmagaram a I
resistencia militar polonesa !
nn pOuco mais d� um mes. I
F.ntrctanto, ai não ia ficar a I
luta. A Polonía ccntmueu lu-·

l:ando valentemente por sua ii
herdade, e contribuiu de u

ma maneira insofismável pa
ra o bom tarrnirio da guer
ra. Hoje currtudc. ainda não

goza daquilo que os outr�)s

pOVOs ganharam com o esma

gamento da Alemanha.
Pelo contrário, da passa

pelos dias mais sombrios d,_"
SUa historia. s'lbju%;ada pelo.
poderoso exército de Stalin.

------ ---�-----------------:""(!:"

Devendo chegar a ésfa cidade, no dia 19 do cor

rente, em visita oficial ao m unicipio. S. Excelencia o Sr,
fl.,.. Aderbal Rarno s da Sjlv a, 'DD. GovernadOr do Estado
á Prefeitura Municipa.l de B3 umenau, tem a subida honr�
de por este meio corrvide.r ás autoridades Civis, Militares.
Ecksiasticas t' o pov- I em ge ral deste prospero municipio
para a 1 ecepçâo qt:! será fei ta a S. Excel'encia, ás 9 h«
'ras daquelp mesmo dia, enfren te a Praça Carlos Gomes (Pra
Ça enfrente a Estação da E. de F'zlrro),

Ás solenida'dec, obedec f'�·ão o seguinf'e pli'Ograma:
As :> hor'as « (Pr-aca Car-l- �Ornf>!') Recolocação do mo-

.,..·..�en�f) elo n ..... Victo K(l1'Irler., rl.�tirad'a daquela
p�"�'C" com '>, Re'ITolucã - .{C 1930. .

,,«: 1 (I hol'�� - In3.nO"un.�ã n da Escóla Normal. "PedroU'
As 1? 1/2 horas - Grande A.Jmoço no "Teatro Carlos

Gomes" ,

As list"l.s PlUi'l. o r-efer .,'.... ,�l-�trO T'loderào ser proc 'I
"-,,.J�,, cc- o S�. Fe1,'y" Schwa ,.- "'1'scaI U

' 5"

• 1 ,�. - ," ,o com o, r.

A.Icid,?s' Corr,'?;"I. na Portaria ,1 !:�,� P .. (�feitu""a.
Blumenau, 14 d. )\Tn""....h ..n de 1947.

::;.;

{-<'
. f�

" �,�:;
�RAVJDlNA p' ,pm O o,g.- "11'.�

"

nismo para os partos rápidos
�

"

e felizes, garantindo fUhos
fortes e sadios. Gravidina
é usada há mais de 30 anos!

Preciso para eotr&da imediata em
����.

minba cootecção uma

CONTRA·MESraE

que c!)nheça prohma amente o ramo de costura

de camisas, e saiba ensin ar aprendizes. Só sdrve

pessoa energica 'e peço fa vOr não se

quem não corresponder est as condicões.

Bom salario para pe �5Ôa apr�pl iada.

Rodolpho Kander
--�------------

apresentar

EmprezQ Comercial
R ..Grossenhacher SI' A.

rXPORTAÇÃO IMPOR'fAÇÃO

Bebidas nacionais' e estrangeiras

Carnes.e Frutas em conserva

Distribuidores dos Fosforos "PINHEIRO'"

Rádios e Lampadas HPHILIPS"

HLtJMENAU

"
'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Da

Da 'Alameda Rio Branco" lerão os

Returno. 41", L. B.. D.

DE fERRO 10 ,. Getuli
Mel:':; isso é agora. depois

que matou os vermes

do amarelão com as Piluras
Xavier! As Pílulas Xavier

latacou violentamente o

discurso proferido
�ão de efeito suave, mas

seguro. Além disso, não

exigem dieta nem purgan
te. E poucos vidros garan
tem uma cura completa.
As Pílulas Xavier não tem'

Portu Ategre, 13 (Merid) - cca.Iisôcs, A esst'ncia da demo
Urgente - No comício reaIisa- i cracia manifesta-se na estru

do aqui da campanha do P. I tura par-tidarãa, O totalitaris
T, B, para as <'ll'ições murrici t ma impõe um partido unico,
pa is , o sr , Getulio Vargas pro o partido do governo. Isto é InuncÍou " seguinte discurso: "_ QUl' se vê nos "projetos pa
"Trabalhadores do Rio Grau Iaoiaraos. Só deve existir' um Ide do Sul. Admira'me .depois :rartido; o do gverno. Os d:
d o que tanto falou-se em de- j mais sao considerados ele
mccr-ac ia v liberdade,

vamos]'
incntos de perturbação e agi'"

ver o que sã" c r epr'eserrte.rn fação. Para alcançar o ideal
esf-as palavras, Os lideres, par foru('nt�-se cisões. desa.greg'am
lidarias e profetas da demo sr par-tidos numa confusao p"
cracia aci Itovl'lam�se perante llítica or�anisada, manipulada
a cor-ul plCsidenc1al, csperan ] c confecionadj, pelo pr-opero
do do p'overno a maquina ao! r.-o;:erno• O partido majorita
;nvez de 'díriR'irem-se ao pt'_1 rio, o PSD. está reduzido a

";'0 'supremo juiz da t�rra. farrapos desde o dia de 'sua
F� vos oecc V')t�s para (j P < vitória. O Presidente da Rõ-
-T. R. Já vimos nestes ulfimes publica destruiu Os que Ian
rlnis "n:(;S que ninguem quer çaram a sua candidatura e

r!iscuth{ os atos do geverno, arrazou o� lid-eres de sua vi-
. N�m' este admite que discu- tória. Na :Bahia impos ao P.
tam. A democracia' tornou - se S. D. o candidato da UDN .

.nominal, Os partidos ensart- t::T"\ Minas abriu-se com adis
Íham os programas. Dispu- sidencia, sacrificando o PSD
tam ;>penas a pósse da maqui das alterosas. Em Pernambu
na não atravez de votos. mas ec forçou a luta" ampliando
....... ..,erando as posições de in- ê. UDN. No Estado' do Rio
flueIiCia que faltam-lhes. Em nomeou um interventor para
ouarrtõ apressam-se para, a ag"�cl;'t' o PSD � fnzer -suralr
ccncorrcncia de !-\crvir ao Ge- Q P. R . Em São Paulo alia-
nerai Outra. o povo é esque- se ao PSD contra o Iider da

• '- " '1. .. drrrirriatr-açãc pos- maio_ria ,e exonera o ministro I
targada. Os membros incondi da justiça porque .este foi leal
.::�.n'l'lis qUe silenciavam na mi ao partido. O 'que tentou Fa
nha frente, silenciam hoje e xer- e uma longa historia.
nã� lembram o mal qUe fize- Basta registrar a sede inter-

e
..

d I ��m com o' silencio c com o minavel do partido frente aos

I omu.nl.Ca .: _,O ,sibnci? destroem-se. Pou<:o_'m trabalhistas, :sem o menos- exi i
I f p�rtarla.nos essa deateuiçâo to. O que fará com a UDN

d I Comunicamos, aOS nosaos se (>. povo não fosse a vitima é evidente: corteja, oferece

a e assinantes que o Sr. Ant�ni.o da incuei« �overnamental c l)o.:siçõe:'l_ bnti' reduzir pellln-
MarJuz brevemente ir'á viajar _ da passividade de seus dele. �p a opinião do püvo os seus I

- Completa hoje seu 1°.
.

pelo interior do Estado � ser- gados. Toda e Jual�uer �riti Iidcres, mostrando que só que I::::;.:ã�"C:'-·E?,r;io d'e exiseencia !) ga ca ou abservacãe e conside- riam car�os ê vantagens e !L:;.:,:�e menino José Carlos fi- viço de assinatur!ls �este jolC r�da .hostilidade. .Isto chama- mais nada", Em seguida o

I":-nnÜo do sr. Eni.o Padilha. nal. A,gradec�m?s desde jéi a 5� de{nocracia. Não ha cspiri- sr. Getulio Vargas passa a

atenção que fôr diJi.{>ensa�a

.a!
t.O partidario nos quadros gt) I"'�f",.>ir-s(:' á frag�entaç.ão da I

t
.'.

e e
.

t nt� v"-nam'ental·s nem no nOsso conduta do executIVO, conde- Its ,e n,oss.o repr J> n � ," f'.
•

1

dirol't po1i.tico. E o quI' obser- f m�ndo-a, acentuando qUe a

.f... ICerê�çia. va-sC, registando'se o �fan das canduta politica é pelo sabor
,

. �
... , .

con tra-rndtcuçãc.

lER

JOTAVft-Prepugunda ,!'X]

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

..

OCle

NASCIMENTOS

- Cllm o nascimento de
:.'.D. filhinha - Neusa Maria. 0-

con'ido a 13 do fluente está
,.i" ():;:;Jrabcns o lar do sr. Lau

I:�,'!i!!o J'iã_o de :':.ímza e de

;�� "'P"", Da, Maria d.

Sou-I
FALECIMENTOS i

.. ..

---- r'��]('i:.eu aníe ..onb.. 'm neS
-

C'. c;ch.dc, 'ól sr:.... Da. Clara
)2.:'".;:;:-, "s';Ou;;a do sr. I?etle".... 'r= t.:.s ...�j z. ::i..�..::.Jid('l.:ht_� a l·.ua João
c"'n:'':-2, :no balrro da Velha. !

-.: ,'f_! sep'L:lt;tmento efetuou-se

��" :

1.
"'''·..';ti�-{''··

I"':": !" ?::.'T_ liQ

:,�311"r' l�

o PRECEITO DO DIA

VESTLMENTA E CLIMA i�}7·:'�<."<-�- ?,,�..._ '.�. •

1

� J I
O e:�c,·sso ue roupa ou aga ,

f"'1-;." dificuJ.t:a a b�néfica rei'\. i

cão da pele ás varÍaçõl's da
.

tempwrat.ura ambienite. no I
'uesmo mudo. o organismo se

vessentlrá d�8sas variações
r;�B1 ndi i a pcl\: não estiver con
'.··.. "'i2z'.!t('!UCnte protegida. U
?TI:! e (q.at""". c(�isa pod\'m favo
"·P".-;.-·l· .r;. ?tta!:�i1f� das doenç.as

Pesa quasi 4,quilos
e llão h.ou·ve corrtplicações!ih" 1("U'p!\:-; adequadas �i) \

dÍIna c as ('stacõ-es: não
;,," i'Cgassalh(, demais, n')
v('::-ào, nem dp. menos, no

b�ernoo - SNES.

AGORA que.:1 Sra. espera o seu do almejad(.� fl�hillhQ,
prepare-se convenientemente para. poder ol.lv:r_ Igual
afirmado. Faça, a exemplo de ndhan.:, de macs

fclizeô' um trataJ'lemo racional Lom GraviJin,l, para
�VÍC;II.' complicaç0es e rer um bcb� sadio c forte.
G:l'à"vidina prepara o seu organismo par� o grande
rúriméni:o fórtalece-o c assegura UlJl aleitamento
fa:rio pal-� propoá;ionar· ao �t'n fdhint_!o !�11l
desenvolvimento normal. Recorr.l .1 Gravl'Jm1 par::!'
teto um parto feliz c consulte q seu !úedú;o com

regularidade.

induztr:p_l
Tc!..,�c<.

'!

B O seu JOfDB

4.4L d Produto d� I,,{;ord!orio t cim1ílicamtmlt d,tberado,
Gravidinil � lJ r�nlcdtO !.'umpl0í.,'�tJ(J 1/0 p;-e,l'rt;<} tifJ
•rg"";s1llll e p�tr,j ",1S.�tgJ1r�:.r ��t:{d( '� Tflb:e�t�;: dO ��t'H
",.,. CtIiIikdt J-i � J( j_�!f /;1/10 - "-��f)r�. - (lntJ. �i}.!:, :"Jill,t.

Cllffi a cGlabnração
(y�C a::ê. F·azenrla ..

.' � ,; Ll b;:c-gi'a toda a Le
;",;::. .. , a ,dór;,i" de 1948, em

GRAVIDINAl' Industria do

10g01

federalgoverno

Porto Aleare
-

'em

<laS ccnvcnicncias regionais "

iH:t"nomia d.os rrvurricip.ios,
que é c fundamento atirig id»,
O Sr. Getulio disse que o go
verno não' se quer governar
com ,) pov. I nvrn pensa adrni·
�listrar; só cuida de politica,
prvocupa dc na posição de pl:'r
!'onalir.n1,o doentio, frizando
qu� só admite-se obsC'rvancia
tio:; qUe continuam e fizeram
form?x na Iut'ntalidade 'Doou

lar que· a culpa d.,. todas o c

(>, �'()" cahc .á minha adminis
tração. Estranho QU,' isto fie

ja afirmado P"r h-aml'ns que
na minha admin�straçã" par-
ticiparau. do c

�:.�,!(J :1a::�(C��3,-��"<'2
1::::: �_ ,1} ',_ ..., R r- :.1.:!::� :_·m

scm '�.3 a!ice::"-2GS
dr.m_

!.":l· :p;;ü�.rccandú,
clern Si ,cial" � Dis.se qUe não
h.:-:.n cornps ·{':.n11SS0S
gu�nl mas tem :resp!'nsahili-

.[:!_-;- tlm ::{Cfê$-a d( I povo .. por
C;UP ;:;, '-"'''0 jama.is abandonou

fizDl'am parte dele c s('ja aá"'�(ruencid. ("i(.JS er.i'-"\.)� (":::IC nln _

mitido o silencÍu por outros -guem mdn.:JT do qu� " lidEi:"
ql-h' t,iverarn cornígo diretas d.i:: baólcads j J PSD, presi-
Ti': pOl'll'abiJidade.:; na gestã() tLllt-".Ia CO:llÍ�. .:�_u d,} finançasdos negocie.:; do pais" <!:.m da Camêila, p.jdc apontar".
seguida falou da politica \'C:J Ikp.ois dê: dizq' qUe não tem
nomica na parte que infere,,) .&�nhições pol.i.tic;:,s. di.sse que
sam a São Paulo e Rio Gran- \ a1í:�0 d·:�:;javói crdar embaracot;
de do Sul. dizendo que o go

'

'::;:'1 g(néq:r_"':�J, "?"I';:ii)'se .: co
velnO está alaJtmadu cOm a

!" !3_b!:';-Clr, ftizando, contra a
... i ..crlS" l'CanOmlCa que ele rot·s- I :;:;q-hH."Lacá-o da oli'denl e acrl'S

mo fabricou. Frisou ainda qUe i (é('ntiJU; .. tÜl'}lO Dy .. funda expe
(, ccdo pal:'a falar c Cf'do Pd- l'iencia do podt'r. poriss() o

ra prestar ao Brasil o meu pode::- ;:d.1) Ele seduz. Cúnduin
depolment() sobre !)S acont�ci- .1"" afil·:,,:lO·i_l: r:qui em Porto
mentes da nOssa ,,·ida. Procu- Ait'gl:" ;f, demOCl"acia vigente
r(.'i t' procuro a paz e a ha:r rlcc:''iúto1..l. Si _ Itut"nomia, 1m'
monia da nO�',sa tt.':.:r:ra e d� i pedindo d,: es-;:"lbl)r e prefel
no:->s" gente, mas sel perfeIta' to. Encl'::'�':"", hoje minha cam
mente que não é possível a �.;;1nh.3. pu2it.i:::ç., ::lI) corrente
existencia da ordem politica. ;-,no"

IServiço 'às enfermaRemI Londres, (BNS) � O Minis' ,'"( �'l.i\do.r ,., Z:n·r.;h}em:�d{' reeru�
lerio da Saude acaba de Q1"- lamen!i:o,� ü'lstruçã.o de enfer-
ganizar um pl'ograma de tre.; meiras aprcscni.ou Um relato
pcntos destinados a- se aprovai r 10 que éon�;titl<t' H

um est_iIDu.
tar, da maneira mais eficien· lo e uma nOJ[C,1a de ação".
t '! possivel, as pessoas com

capacidade para enfermagem,
. o

O� tr"� punl1oJ) do profP'"<t·
ma ;jãr>; vnifkaT t!.Jdas a:<:

CaUI'ia.B do !lã!! aproveitamento I
elas pessoas recrutadas ;para a I'profisão; retirar da enf.erma

Ilias as responsabilidades pe
la execução de serviços de ca

rater domestico nos hospitai!; .

edabelecer hOlrarios mais satis
fatorjas para aS "nferm(>Íras
(, auxiliares.

t�: d,ç; Çp:f��YE�n;�,,"1..� ��::�ra ��d 1!!JJ;
vjt&j�� �(�é rgl�!_: 1)s.� ja i} f1!";!(\ ern

t'XCCUç.3.q " �J<1nn definiti:vv.
l'.r� o ;:1' d,e·.r!.� e:-,qu-eccr�' entre

tanto, q1i..'!é'"' do ano passado
para cá. pt's.!!:caI \

de serviço
nos hospitais da G.�·ã.Bretanha
t�1;.�e Cn'. aumento de aIgul'1$
mjih�.;res, ha"ll'nd" atualmen
tt' cerc:! de ! 00.000 qUê t1"a-

Falando numa reunião de b!üh�1!'l C"ln ��"l:'ariv -completo
t'n,fermeiras, em LondrE!i.>, u '-' ci':rca de 115.000 que t�aba-
MinÍst·ro da Saude Aneurin �ham c.lm hO?éa'IO red.uzido.
,."

�v,..,.., declarou que o grup\l· entre os quais cerca de 3.000
de trabalho {'ncarregado de j voluntarios de paises eUropeus.
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P·ULI·S TA S
hfurneuuuenaee

... A.?y[��im",:�:� _r��i���ente:i munâcipios gpv;ernad�s pel.a I NÓ5, populistas continuaremos
o_:ihª,._ .._��,._,.ç,rlH�,nd_o IremOS,! opostçao que merecerae prl- I nossa marcha na defeza dos
iioll$cielltementc depositar nos'. meiramerrtg o ', apoio do gover \ supremos interesses de Deus,
5Q yó.tri para elegermos o pre� I no do Estado Devemos colo-

I

da Pátria e da Família Po- t
fe�to_nH.micipal· e _os .�e:ead9-1 cal" .aci.l'D;a dis noss?s interes 1 pu'liatas I: No mome�to, cie pé
res, As caravanas politjcas r ses 'mdlv�duals e m�smo. dos I por Blumenau que e uma pe
pfrCOrl"em as localidad�s do .1 interesses dos partidos, os in- quenina parqela do grande
l1llirih.:ip;ió esplicando ao POV') I ter-esses de Blumenau, Oscem território da Pátria. Façamo-

.' fiS viul:ta�ens dos seus camii-l pOnentes da' chapa de vera- lo grande e .pt:ospero, 'orgulho
db.t.ôs. Áté hoje toda propa-

i

d.ores do P

..
S.D�

.e... d.Ô P;R. d;e. 'Santa C<itari?a e do. sra').gánd� '. tem sido feita de ma- Popular- -' que forem eleitos, sif, As urnas, pOIS com o can

Íleir�{ a não dar motivos de tudo farão para o lilaior p.-o didato da aliança PSD-PRP,
desg�$to a nenhum dos cid- gr'esse da nOSSa terra, Dia 23 snr.. VictOr Her-íng e com os

yers·áJ.ios. Está' existende o ne- decidiremos o. futuro do nOs- candidatos popufistas snrs.

ces�ario respeito mutilO. indis- 50 municipí«, e por isto faze- Câeaio Medeiro.$ e Oscar Rue

l>�llsav�1 numa campanha cu-
mos Um vehemente apêlo a .diger Filho: A's urrias, popu-

ja finalidade é o bem de Blu todos Os Blumenauenses. Vo listai> e hlurnenauenses de
I.rilell�l1; o .P. R. Popula� com t-ai conscienfementé� Aos pOpu bôa vont,a.de! I

6 seu <,tliado o P. S, D "ápon- listas, em particular, indica-
t?.� �n� .... ,� ...ro; como diane de mos os nomesd�s anr-s, Cássio j i

. ;e� p;�;ti�iado. o snr. Victür Medeiros e Oscar Ruediger. A
Heri�g, Os blume-nauenses sa- Fo. _ para vereadOres. Temos
bem -que é eontra-pr{)ducent� ce!t�za de que, unIdos' cOmo
umá 'êanlpcinha sistemaHca '.' �omos pelos mesmos ideais pe
contra f)' governo cónstituido los quais já. balalharrtos' e já
e; POr isto votarão. em - Yi;;tor sofremos. não permitiremos
liering, Sempre é mais acon- interferenci�s nocivas á nos
séIh.avd uma politica de co-'! �.,\, .marcha para a : vitória.
6peração har!noniosa do que,' Unidos continuar�rri<)s nosso

�o có,n�rári�. de hosti1ida<ie I b abalho mesmo dep<:>is das e.

-l>er��llente;, Nadli obteremos I JeÍçôes, quando osdemaiS: par
Jl�la�}ryiça; !'{ecessidades' exis- I

.

tidÓs descançàrem-- cOlhéndQ·.

tem 'em todos
..

'

ós municipios I Jouros da 'vitóri� oU
'

.• estive-
catàrinenses" e não serão os rem laméntando'8: _derrota.

-·_·· ...·,··,,�r
--IIIÍI!,!IIIII����D!!IIDI�__. _'_�_�__

I
.

aOGE
Quando depositares o teu I 1.au;

voto na urna, cumprindo um 3) - que o teu candidatü
dos mais sagrados dos deve- 1 a vereadOr seja o qu� melhor
res CIVICOS

.

deverás estaI:' na I julgues capaz do fiel' desempe, v \

certeza de que: 1- nho do mandato e que., na

I Camara Municipal, assegure
1) • o teu candidato a Pre- I antecipadament.� a colabor-,a,

feito é o que melhor consulta! ção necessária pa11a a mais
Os in,teresscs .de Blumenau, de

I
sábia solução dos problemas

r
vendo reunir-. a uma exemplar municipais. t

vida as Qualidades cs�enciais 1
O Partido Social D'emocrá ..

pala um bom Governo: hones 1 tico c o Partido de Represen
tidade, serenidade capacida· I fação Popular, na indicação'
de e acão no trabalho, espi- dos seus ca!1dídatos 10 pró
rito forte e clllpreendedor, I ,.�imo pleito municipal, faciU·
devotado amor a t,erra c a 1 taram ao honrado, candente e

sua gente;
,
livre El"!itor Blum,enauense Cs

2) . a tua escolha, além de sa csêolha. no nome impoluto

r'atender. as qualidades intrÍn- rt" VICTOR HERING para Isecas de um bom candidato 1 PrcfCitp � na E.Hte q�C intei�'ra
..."caia ainda naquele que me

I
a ."Ua· �hapi'l_ dp. V·ereadorcs -

lhor vantagens possa trazer t.odos éIt>s cidadãos ."difl'nos.
para BIuroenau. da parte dos .... ,1��·· tudo farão em. pró} de
(':ovêrnos do Estado e da Blumenau e do seu POvo_

União, cOncorrendo, assim, pa I

;a � mais rápida sc>lução dos -FULMINADOS POi:�:-�-UMA--
problemas mu�i7ipals. '01"0-

.

DESCARGA �LETRICA,
��������iII'_�"�_�1II_!I�=����������.::_--:g�r-:(>.s:::s:o::..�e.:.p�re::.s�t�l:.g�lo�:d:.e�B�lu::_me-, Terezopolis, 14 (Merid.) _ (

eaa_==a=I:o:=---=!I:'.\l1. Na manhã de hoje quando �

P A R A F E R I DAS I 'trabalhavam num pós te dois Ioperários da telefo�ica,. Pe.
E C Z E MAS, (�rQ Sousa e José Lima, fOram
I N F L A M A çÔ E 5 I

ftdminados por uma' descar'ga
eletrica, falecendo imediata-

C O C E 1 R A S 1 mente. Outros operarios que

S J
se encontravam nas imedia-

.
F R I E I R A I 'CC;�$� atingidos po,. uma cOr

E 5 P I N H AS, ETC. ll'ente roaj� fraca, ficaram le-

, .

�
I _v_�-rnente feridos. '

. �__����������!$�!!�������������!--�.����==�&�,.�.�.�I.��:'���.�.�V�W�M�.�I.�����!.__�... �

e a todos os

regular'
DODGÊ"

Dispomos de alguol chassis de.
A toneladas com cabina, para'
proDJa eDtreg�. Equipados com
pneus 34 x 7, motdr de 109 BP,
capacidade bruta 6.350 quilo••

<

Preço, posto Blumenau Cr.$ 61.600�OO
--'---'-------.--�-

rfcebendaEltalll9S
qUíloUda de. de ptça.

:Sociedade Anônima ,Comercial
MOEtlMANN

RUiI 15 de -Novembro, 1091

�:"'--.-.:---;--:

No inteJ;'esse do povo

para' obern do povo Campanha difamatória
,

Partido Social Dem tcrátit-v (P. S. D ,) apl'Cgen«
ia ao conciente c livre Ele torado de Blumenau o..... can.

. didatos
.

escolhidos para o )leito de 23 de Novembro
do corrente ano, cujos nomes constituem' g-aranlia
de felicidade e progresso p .ra nosso Municipio.'

.

..

Prefeito- MuniCipal I

e

0----

Os uderristag de Blumcnau b érn Ni'í.o podendo chegal;' até
continuam sua campanha cm onde está Q sr , Vicc-Presidcn
péssimo por-tuguês e cada te da República POr seus r-e
vez mais difamatória Ontem prcsentantes na Camara, dcs
comentamos um boletim prefu tituidcs de inteligência e de
samente distribuído pela UDN coragem, quer, agora, a custa
contra o eminente catarinen· dt' boletins anônimos, comba
se Nereu Ramos que, a tualrnen tê-I() despuricr-a.darnerrte, Par
te, OCUPa um posto na Repu- tido 52m I'leito!'cs no Estado
blica nunca dantes consegui- de São Pa.ulo, unde seu candi
do por' patrício nuss», Os 'r- dato' perde por maioria do
r<,:sponsáveis Que orientam 3. candidato do PSD, tem seus

flição d.e boletins Infames pro dias contados.
curam obscurecer e até negar;' No entanto seus a-

<;. atividade do grande lide" c'cp"-';; en Blumenau esqueci
r-ontza o comunismo no Brasil. dos d� derrota do sr. Plínio
Ncreu Ramos foi o autor do Bar-r eto decidiram por sua cun

nrojétc da .cassacão dos man- ta abrir luta entre o sr. Pr-e
catos dos correJil!ionários do s identc da República c o sr ,

sr-, Luiz Carlos Prestes, con· Nerêu Ramos. Pará êles o

tra ?< vontade dos r-epr-escrrtan :-;l'.�Nereu Ramso estaria apoia
fes uclenistas na Camara e no éltldo o 51', Cirilo JOT. contra
Senado., jpdodve do Sr. Max I) :or.Euri co Gaspar Dutra. O'
Tavarp's de> Amaral que, obe· incrivel ingenuida.de! Como
decl'ndo á rlireçiif) do sr. José poderia o sr. Nerêu Ramos
,. �"';r;�- «impat1s .... nt.'· d .... px- que semp1"'t' semanifestou so

tinto PCB e chefe da VDN !idário com osr. Presidente da
no ""'1"_ -,' Dr()nUn�;Ou cnntrPl. República e cOntra o comunis
- c�sa .....ão preti�ndida pelo �r.. mo, estando, pois, onde sem

Nereu Ramos .. Os inescruDulo- pre esteve, deixar de apoiá-lo
r,,_ --ÓT),\vandista,; da TION i n.;>�+,' instante em que os ver-

em Blumenau receosos do re- me:lhos sofrem uma tremenda�'- I
l'1'1tadl'l do r>�óximn pleito mu- derrota em seus redutos?

.

OS GAFANHOTOS INVA- "icioaJ QUI� lhes será adverso I Claro que .coerente com seu

DEM TIMBO' {'"ver('d,,"'�m �".. esta capa· i pdDCipio antl'� inr,de ca;.sa-;
Rio, 14 (Merid.)· . Telegra T�ha d", descrédito como se is- ção dos mandatos o eminen

"ma de Santa Catarina�' da lo h" O" -IcSI'"m ter melhores ré- te catal'inense contínUa feste-
calidlide de Timbó, informa sultados futuros. Todos ns ca jado pela opini�o pública na'

qUe densas nuvens de gafa- tarinensCs sabem pel·feitamt·n ,
cicnal. O contrário é o qúe'

nhotos' estão invadindo 05 mu
I
te bem qu? os maiores çlefen propag" a campanha insóli

dpio de Indaial, Rod1eio,e Tim $r!-t �)� democracia jCOntra j ta O� UDN entre nós.
hó,vi ndas de Lajes e:, d� Rio, o comunismo no parlamento I

. 05 eleitores. pois terão d�
Grande do Sul. Adianta: o des têm sido os 51'S. Nereu Ra- \ h:r cuidado_ sim. Cuidado com

pacho que a unica arma que ..... · ....s (' Ivo de Aquino, am- ,. r>--�,-�«nda capciosa e m�n

utilisa a população 'são latas I bor. c]"jtos pelo. PSD, fiv,,-�- _lo" ;; ··�·spnnsáve;s ude-
velhas e fogueiras .. agú�li'dan - O QUe a VDN p..-ctendc ;;. I n;rt;>� ('1"(' �"

� _1 i····.- ....C_

�ombater os acridcos. cOnfusão _ ?xploração tam-
1
rT;--_�l .. �,_�'" dprr�t?d'os.

...-!!1!!I!1l!-------..---!!1!!I!1l!---_--1iI!i.1iIlIII1I!1Il!!!!l!!!1 &&1 ii,i*�' _,___ AWi'.f!ti{::;u;;aJE.!WiWW

Victor Heriag
---o

Vereadores,
Arlur Rabe
Cassic Med�iros
Erich Haertei
Eruiin Zastrow
Erwin Manzke
Guilh rme Jenscn

_'oã,.,. Durval Muellcr
Leopoldo Colin

.

.

Leopoldo Ferrari ..
'

Oscar Ruediptcr FilhiJ
Riem:lo Witte

.

Tp.ó{Uo B. Zadrosnv
� Wilso� de Freitas'Melro

Os mandatos outorga dos ao's' candidatós' adma
indicados serão exercidos ielmente nO interesse dn
Pov<, e para o bem do pc, o.

PRORROGAÇÃO DOS
TRABALHOS DO CON·
GRESSO

Rio, 14 (Merid- - Um jor- Inal daqui revela. que a prOr Irogação dos trabalhos do Con
gresso impl�cará num aumen

to de despe�as em mais de -,
seis 'milhõ·e; de cruzeiros. I

,CASA

HA UM

EM SEU FUTURQ

l,()-Uºg�'i! e Lubrificmlaº E:>J!f;!c!à.liJ;uda -0,- lJol'ilu dr. Sr!rviç(l
.,

� O!i.diw
.,:.

Válvulas - Solda Eléti·icc,,· e a OXlJIênio
�i
[\
'� DO

-

AMERICANO
y:

s. A. I
MERCADO DE AUTOMOVEIS

Rua 15 de Novembro N. 487 -- B L U M E NAU

,H OS S A DIVISA E' SER VIR

BI..IJMENA.UEMSES! Acertemos d!�ta vez votando

:.,;

!

.-'
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