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as' pnsões na rgentina! ..
........ .

; BUENOS 'IIRES� 21 (itP.l -7- ·Em ·clIDseQuencia da rebelião que se registou ontem em Cordoba, contra
:fl regimem atual,.cQuJUerosos líderes das correntes democráticas têm sido presos em todo o Pais. linda hoje
se veijficou. a prisão de 35 personalidades de projeção' nos meios politieos e lofeletuais argentinos, inclu
sl,e' a ,'do diretor, do grande orgão "La Prensa", que se edita nesta Capiial..

Conspirou duas vezes contra
o Presidente Vargas,

Jl que diz o gal. Rabelo
sobre as declaraçies
do sr.. Osvaldo Aranha
Rio, 27. (S. E,) - o gener al

Manoel Rabelo, presidente da
Sociedade Amigos das Arneri
cas, que tomou posição politi
ca apoindo a candidatura brl-

Selda-feira, 28 da Setembro 1161945 - Dr. AcbUlss BalBinl Diretor Bespouaavel _ Anil XXII- H. 5 gadeiro Eduardo O,omes• ouvi-
do por um vespertmo, declarou

OBrasil.precisa da vigilancia de seus filhos para ��� �l],loe�%alu�=�P:asDeu:�;:�
•. . .' cortsptraçoas contra o sr. Ge-

O restabelecimento das suas liberdades publicas W!�U�fi��a�O�be ��fStj���,fe da

Tudo girou sobre as declara
ções do sr,' Osvaldo Aranha
que, abordado na mesma oca
sião pelo vespertino em questão,
declarou que regressando agora
de S. Paulo. ainda não teve tem
po de examinar as palavras que
lhe eram atribuídas.

Mensagem do Brigadeiro Ebuardo Gomes ao povo Goiano

A virtude e ii lealda·
de ·S8· .retiram· quando

.'

o crime 8 ft 'traição
.

,lia premiados,
.

DE LU·}dE·NA·..u ..I ...
a!��iO M�=l�:,oo

�""A '.
. semestral Ore 85,00
,avulso Cr. 0,30

o Cll'aalto das aspil"Ciç6és do Vale do liaja'

RIO; 27 (8.8.) - Por inter garantias elementares de re- firme deliberação de restau
meâío do sr, Zabulon de Ces presentação e justiça. Envio, rar, no País, 8S instituições
tro, membro da UniãO Demo- aoacorreltglcnaríosderjaíaz as democráticas, com que tanto
eratlca Nacional domunioipio minhas saudações e a expres- honram aa suas tradições de
de 00181., o major Brigadeiro são do meu apreço, pela sua civismo",
Eduardo Gomes dirigiu ao po-
vo. da antiga capital daquele
Estado ,8. seguinte ménsagem:
- �'A campanha - nacional

que empreendemos precisa,
pela propría definição de seus
príneípíos e pelas responsa
bilidades contraídas, de vigi
lante concurso. de todos os

cidadãos. para que seJam res

tabelecida!? as liberdafi,es. pú.,,:
bUcas e. asseguradas ao pais
um<fordernjuridica estável e
neeessarta fio desenvolvímen
to de todas as atividades e

Uma autorida�e que não respeita as leis
Teve lugar ..

em Orusque a' 1a. violencia contra os direitos
'�'lIe pro'paganHa dos part os politicas'

A propaganda politica no Vale do Haja! vinha decor- Acreditamos que esse esforço quixotesco não será
rendo, até. agora em ambiente de segurança e de tranqut- necessarío: Guarde o Snr. Delegado· suas energlas utels
íídade, dentro dos direitos essenciais assegurados pelas para li repressão dos roubos. dos crimes a, principalmente
liberdades. demoeratleas de nianilestação ampla e irrestrita para a manutenção da ordem. publíoa. Essas são suas

de opiniãJ�, de pensamento e de propaganda partidarta. funções,
.

Na vlzin�a. Cidade de Brusque, por�m, ainda não foram Desde que teve inicio 8. redemceratlzação do paíz,do segr�do da bomba totalmente abolidos 0!f m,etodos tot�lItarlOs de opressão.e é foram conferidas aos cidadãos, á imprensa e aos partidos
,atômica

.

_

de lá que parte a p:lmelra nota
.

díssonante na magOlf!c� as mais amplas liberdades de pensamentos, de reunião e

Londres, 26 CAP)- Oírculos cam.p�nha ,democratlC� que fa� VIbrar todo o vale do It8J81. de propaganda. Ainda recentemente, ante vlolencías come
oficiais amerteanos informam NotICl�� dignas do matur credito relatam q'!e: sabado pas- tidas por autoridades que exorbitavam de suas funções. o

que o segredo da. energia sa.�o, d18 22 do corre�te, � delegado de potícía local, numa ilustre Ministro da Ouerra, Gal. Góis Monteiro, reafirmou
atõmlea será confiado a tu- atítnde arrogante,. arbitraria e provocante, rasgou um cartaz ao palz a segurança de um ambiente tranq uílo -e livre para
tura OrganizaçãO de Segu- de propaganda da oandidatura, Eduardo Gomes .colocado li campanha eleitoral E�f TODO PAIZ. Aqui em nosso Es
rança Mundial para o devido num dos. restaurantes da Cidade com a permtssão do tado as autoríríades estão Imbuídas da mesma noção de
controle. uma vez que se tem proprletarlo,

..
.

. respeito ás manifestações políucas partídatlas. Não será
como certa que. outras na-i. Ao executar esta VI?I�nCla teve a autorldade o des- pois, em Brusque, por exceção, que se ha de permiti,r o

ções em breve estarão ca- p!ante de �meacarde prlBao. os que lá colocara�f o cartaz desrespeito aos direitos das partidos legalmen,te eonstttul
paottadas a produzirem a dízendu ,amda que rasgarIa mais 2 ou 3 mu se Iosse dos; de fazerem a propaganda dos seus candidatos, sejam
poderosa árma, voltando a necessarlO .. ' eles sHuacioGistas ou op-osicionistas,
retnar o desasscceg» do

1.:40.8"'qOl-401' absolutamente inofana.ivo paramunndo. 1"". I. pele. Eficiente proteção contra

'We4zel PICA�A8 DE MOSQUITOS fi
I outros Insetos.

o CONTROLE

Posto Eleitoral'da "Cidade de
Blt6mena'l.�' J

Sopa

"V
em Tabletes

I C I"
Comício
comunista dissolvido

. "REVOGADAS
ordens' de . não

•. confraternização
BeÍ'!im, 27 (SE)- o Oonse- A fim de tratar de assuntos relaclonados a sua inseri

lho Aliado ne Controle de ção eleitoral neste posto retificar seus requerimentos que
Berlim 'resoíveu: revogar no' se enoontram com folhas pede se apresentação urgente das
VB.S . restrições Ale não con· pessoas abaixo relacionadas:

.

fraternização, permitilIdO o Emme Casas, Augusto Ortmam,
casamentó de soldados.. alia: Elsa Maria Lamlm, Hedwg Prltzscher,

. .

dos com moças alemãà,
.

des- Maria Zager, Maria Machádo, '.
Maria Olível

de que tais. matrimoniçs '.
se ra, Godofredo Heidem, Guemter Egon.. Nair

reaüaem
. oom. a

.. aprovação Soa.res, Oskar Bahr, Enqueltiertc Milbratz,
das autolidades milltares da,Iwanda Hoeltgebaum, Minua Koeh, Francisco Loos,
respectiva zona, EIsBcnhóvl3ri João Silvano D, Oliveira, Catarina . Tragar,
reserva-se o direito de

1'nan-t .. '. Genesio Alves. Oscar Steiu, Manoel Bento
ter 'tais restrições, opinando da. Silva, Beate Ruchow, Otilia Trier-

sobre. cada. caso especifiGa-Jweiler, Helga Ribeiro Biondo, Anesio CODçslves, Guilherme
mente. Outra restrição eli' SuHer, Amelia de Oliveira. Carolina W. Emma Burger. ln

mim�l}il foI a proíbição d,e farreia Castro, Dario José C. CaIvão. J�ão Kahler•.Angelica
soldados aliados de trenquel,l Vargas, Lauro Roberto 1\1uller, Maud BlChIs, AntoIno Hen
tar' as casas de civis al·ems'es, ,rlgus .Walter. Sachae. Guilherme Schneider, Roberto Zen-

.. ' ".
".

.

.'. drn, Antl'DOr Boav6Iltura da Silva, Domingos Reichert, João

M·· ·

..
·

..
' .•.U·. O· A·'. S ZIeb�uth, Helta Zuege. EmHio Alberto Guilherme Berlldt,

En1ma liemrtier. Elvira Kormann, Eríoh Sprengell
LilIy Witthodt,

RadIoU•.Dorval da Rocha, Angela Iwf.
José Carlos da Silva J8t8ny" Gern:U��Q LQes,1 Ylona

ftaigang,f Ç;rgil Wuer�eB.
-

CORRESPONDENCIA Um tablete dá um excelente
prato ou chícara de Caldo
(Boulllon, Consomé) • Modo
de usar: Não cozinhar, apenas
desfazer e dissolver em agua

bem quente.

C. ANTWEILER - Rúa 7 SeL,
100 - C. Postal, 56

Blumenau

Santa Catarina - Brasil

P. Alegre, 27jCS.E,)-Cqmu ..

nícam-nos de Cachoeira que
um comício ali realizado pe
lo Partido (lomunísta foi dis
solvido pelos partrdartos da
Liga Eleitoral Oatoltce, A sé
de local do Partido Comunis
ta foi garantida por forças
policiais.

No bar e no lall \ 1
�

: I
KNO'l1 jjll,!l

pão deve faltal!
'

r r i � b

o exame médico de enores
RIO-(S.E.)-O ministroMar exumes de nJenores á seme

condes Filho, na cOnsulta do Ihatlça do que vem fazendo em

Departamento de Saude do Es- relação a adultos, para outorga
tado de São Paulo, sobre a C' dpOssibilidade de. a titulo pre�

de artelra,s de Sau e. aprovou

cario, ser dada autorização as I parecer, opma_ndo fosse: iI co�.
firmas que tenham serviço mé-! sulta respondIda negatlvamen,e,

dic.O organizado para que pos-l por Cê1.raie.. f.
de apoio !egal a

sam os seus clinicos efetuar os medida acenfada.Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Peniei\dos

Um negócío de Secos, Molhados e Armarínhoa com
freauesia.� ..

A' tratar com ALBERTO DIETRIOHKEIT.

Arseembléla Geral Extraordinária

��'Itt!i@Ji#S§_&$1E&ifWNR

I D R. A f O N S O R A B f
CUnica Geral

I Tratamento. s especializados da.s doenças d.o.estomago,figado e intestinos, som operação.

t__:�:;ª����:'�e,31��:ora. I
IRA.NDA

E1ipedições - Despachos
4�entel do, láles:·

Geral Ordinária
20. Convocação com viagens regulares entre Itajaí - Santos

(@lbJa ��o���1 36 - Enel. Telelr. uGuido"

7

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Juiw Ga·Dfueíto. da Comarca da BllIDlanan
Cartório ,'éJ,QS Feitos da :'Fazenda

',,'
'

Escrivãs: FREDERiCO IULU\II'
'

Edital de Primeira Praca
d

,', o Doutor Oscar Leitão, Juiz de Direito ad' dOdS' Feitotg Ia Fazenda da Comarca de Blumenau, Esta 'Ú, e San a

Catarina, na forma- da lei, etc., ,

"

.

FAZ SABEtr aos que o presente edital de prlmeíra pra
'--�.....4:-:�-j ,�;:���:4�� C1;l, com o prazo dê trinta (30) dias dias, virem ou' dele no.

ticía tiverem, qUê, no dia VINTE E .CINCO DE OUTUBRO
próximo vindouro; pelas dez horas; á porta prínelpal dlJ

edUicio do foro, desta cidade, será levado á hasta publíca,
para arreroataçãQJ' pelo porteiro dos auditórios deste Jui.�o,
li quem mais der e 'maior lance oferecer, alem da avalía

ção, os bens penhorados 80S HERDEIROS DE UNA PARU
CKER, no'.exeeuttvp fiscal que por este Juízo lhes move a

Fazenda MuniOipal de Blumenau, a saber; UM TERRENO,
situado á Rua São ':'au10) desta cidade, com a qual. faz

. , .

'. frente, cortado pela Rua Vfdal Remos e dividida puf e�ta
no tratamento da " Rua em duas partes tendo a parte da frente cerca de trín-

.".

. ...

,'
, sifilis;' ,I ta e nove metros e �essenta centímetros (39,60 ms, ou se

�_;;"':€-j:'-:€""'�-�_�...,..�...",.;��.ljam 1� braças) de largura. extremando, na frente, com trín-

/: , 'c'a'. ;�i'tt :f''u"n:",n'
,

;' '1··������!:;�:�&:,�1%�:;�Q�ti��t�i;'o!�!�!:;;:
1;,

. UUUí · uulh D ,; .' Vidal Ramos; onde, nos fundos, esta parte anterior extrema
1IIIÍI!Bl!IIIÍI�

I com 40,50 metros na dita Rua vídal Ramos e de outro la-

r . Scuviços de primeira • do extrema com terras de E'mUlo Marx; a parte ,traze�r8

f'
'

,,'

udem' II'
do mesmo .terrano extrema pela frente com a la meneio-

....

' .nada Rua Vidal Ramos, com 20,50 metr.oa correntes de Lu-

Rui ,Maranhã() gurs, nos fundos com 19 metros em terras de 'I'homsea, de
, ' .'

. umíado com 130 metros ainda em terras de Thomsen e,
,N' 27 de outro lado com terras de Rítter; e MAIS DUAS CASAS,

edificadas na parte anterior do terreno acima descrito, já.
velhas, construtdas de tijolos, com telhas .de barro, em mau

estado .de ,COIlSEilVação, tendo uma delas quatro [anelas e

uma; porta na frente e II outra duas [analas e uma porta
na frente, envidraçadas e assoalhadas. Imóvel este, terre- ,1m__li'iJ!i�!ZlI��a�����_m�_!IilIii!i !B1

��:u�a���, �e���t��::�e�me�o�lu�agi:ee����O:ed�l3�!Jlwwa"pt1!"'*+iWi$âAiiiM@1MJ4&&W4mM 5& ç »*"h" S HE+'

seguir qualifIcados: EMMY STEIN, vínva de Paulo
.

stetn, .

..'
'

domêstic8, resident-e em ItBjai; JOHANNA WERNER, víuva ,O eco repete ...
de Paulo Werner,. doméstica, residente em joínvílle; fUIE
DA LEWSKI, doméstica, easada com ouo Lewskí, este au
sente em lugaJ," ignorado e ela residente em Itnupava-Seca;
tINA PELZMANN, doméstícá, casada com José Pélzmann,
residen�es em Itoupava-Seca; MAX PARUCKER" soltelro,
comerctanté, residente em Jolnvílle; HELENA TELSCHOW,
doméstica, r�Bidente em Iteupava-Seca, casada com ,�er",
bert Telschow, restdente no mesmo Iogar, estes todos Iühos
da falecida vIÚVa Liua Parueker, e mais 05 netos' da mes-
ma, a saber: ERICA NEIPP,' domestica, casada com Arno é o remédio indicado como auxiliar no tratamento

: '; Neipp, residentes em SãO, Paulo, ela mna do tillecido Ri da Sífilis para manter o sangue livre das impurezas
cardo P8'rucker Filho, que era casado com flisabeth Ratz, que aumentam a pressão arterial, dificultam' a círcu-
lafi; mais os. netos, filbos do falecido Rodolfo Parucl{er; que Iação do sangue, causam arteriosclerose. dôres de
era, casado com Angela .Baron, a saber: PEDRO ERlCa' cabeça, dõres nas juntas, palpitações, vertigens, ton-

.

····0
-

U "f PARUCKER, cortador; solteiro, maior; EHRHARDT PARU� turas, dormencias e varizes.
.

":,;,Oficina,: ·RA, 10;,: J
.

MIE ','
'.
CKER, pintôí', solteiro; maior; WINIORID PARUCKER, do- Grande parte da classe médica. confirma a

Jl.1�s�ic8Lsolteira, msnor e.WANFRID - PARUCKER, menor, eficacia de seus efeitos. Deveis portanto usá lo com

Ilfettde todos 011 serviços de 'todos resldeates em Itoupava-SecfI: M beas penhorados e toda confiança.
Radio! receptorell avaliados e que Btlrào levadoe á hi1�ta pública foram ad- (Nu 43 EO)

, .. qulrldos, partes peja viuva Líoa Parueker, em pagamento
'

,serv_lepa Rcpldgs ti 641:'11nUdo. de sua meíação, no inventario dos bens deixados por . ia-/�������"'�'��"�"'�'��������.,.....��ffi.�;�;g�Wé��,,�I�lm�;.:..

TELEFQNB. 139S te

...

ci.men
....to. de R,.1e,a.rdQ p..arucker.., �onform

...

� fOlha. de partIlha ii
I

reglstreda I;lO Registro de Imõveís, i- OfIcio, desta Comar- � S
- '..ri d D "11'''' d dC8, DO Livro n" 3-Q; sob n' 19.698, e por herança de seu

I
. OCleuilúe uenl.lBCI'iiuOra . e

filho Pedro Parucker, faleqldo em estado de solteiro, con-. I u�del
....

rAS LtMl�.'forme folha de partilha registrada no mesmo cartorlo do l'l'J!.uU u Uu

t' Oficio, de Registro deImovefs desta Comarca, no Llyro
n·, 3-:-Q, sob n' 19.734, e ainda partes por compra feItas

Dela viuva Lina Parueker, .àos berd�iros RicardO PiJ,fucker
(filho)e Fl'ieda Lewaki, cODforme escritures lavradas no

cartoNo do l' Tabelião desta Cidade, Fides Deeka, respe·
c-UV;lunente em tJ de Márço de Hill, registrada no Registro
da ImoveiB, l' OUcl0 desta Comarca, no Livro n' j, sob n'

5,616, a, .em 27 de Abril de i918, nó meslI.w tabelionato, r�.;

".gistradano. me.sm.o cartorio d,o .Registro..
de Imo.V�i�., no L.l- EsnSfll'al'dndo' Soalho ft� "rca Sfrobel

vro n' 3, sob n' 10,120. e 8S out.lltlS partes, adqmfHias ps- .t' u 1 a o, mil

tos herdeiros EMMy PARUCKER. JOHANNA PARUCKER, .

"

, -
. ,

UNA PARUCKER, RODOLFO PAR,UCKER; MAX PARU" .mp,,== 'ª#4#ê%t#*,,*#!.\�=""':5=EQfg;=# #:*'"=.

C.KER e HELENA PA�UCKE�. em pBgamen�o de suas le-j Dr. A SAN T A E L L A
gltiIn.tls paternas, no mvental'lO dos bens deixados por ta· - ...

leeimento. de seupai Rimirdo Paruc!(el', ,que efã .
casado Diplomado pela Paculdade tlacllmal de Medicina da

oom Lina. ParUCki3T. conforme certidão de partilha; Iegia-
' UIrhiersillalle do BrasiL

t�ada no Regl"tro de Imoveis. l' Oficio, desta Comarca, no l Médico por l�oncurBO do Serviço Naci�llal le, D,?ooç_as Mentai,s,
Livro n' 3 Q sob n' 19 732 B t f ava

' Ex-interno da Santa Casa e do HospItal PSlqulátnco do Rw
•.

' '.

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

"

ens es es, que oram
. A'I de Janeiro Ex-médico assistente do Sanatório Rio de

hados por quarenta -e dois mIl Cruzeiros (Cr. $ 42,000,00), 1

Janeiro da Capital Federal.
sendo o valqr do terreno Cr. $ 35.000,00 e o valor düs

CLINiCA MÉDICA .. gSPECHiLiSTA EM DOENCAS NERVOSAS.
duas c8sa�, Justamente, Cr. $ 1.000,00, E para que chegue
ao conhecrmbDto de todos. mandou expedir o edital que
será afixado no

.

lugar do costume e pubUcadn pela impren
sa, na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Blu
menau, aos vinte adoIs de Setembr.o de mil novecentos e

,quarenta' eeiuco. Eu. Frederico KHian, escrivão que o ds- 1 ...............__ry.,.·,......_......,�=...-_.......-......._-_......_·_.._,

m��ffu�ei e �ubscrevi, (Assinado) OSCAR LEITÃO! Juiz de ASSINAJURA. DE JORNAISCER'!'IDÃO�-Certmc() que o original deste edital de
primeira praça foi afixado nesta data no local do costume. Estado de. São Paulo, São Paulo

,Q referido é verdade, do, que dou fá Por ano: Cr$ 120,00, por 1/2 q,no Cr$ 70,80
Blumenau, em. 22 de SetembN de 1945.

O Escrivão: FREDERICO KILIAN. Jornal do Comercio, Rio
P01'ano Cr$ 100,OOt por 1/2 ano C1'$ 60,00

Pedidos a,: ono WiUE, _,.." f'ln� 1099 - Bfemanau

�. -.

t:: -,
..,. ".}I[ed�Jtiçô,(/ a�Xiiiar

: �o tratamento da
"

,

." sírUis"
,

�"�

. iI,ooDeiem neste Diario

SiM ?Et.Of*fEM9EÚ· I{ ff4§4'*id

Adquira um Cofre

FI
e durma socegado
Vendas em Prestações e a Longo Prazo

ProsdocimoBtCi3.Ltda,
Rua 15 de thvumbro, 681 - BlUMENAU

� Sedas, Linhos, Casernlras, �

I'
R
..
iscados, Brins, Sapatos, '1'Camisas, Pijamas, Capas,

Meias, etc. 11

�� Chapéus Ramenzoni, Gnry e Nelsa_,
BLUMEHftU - R[i3 15 de .tov�mbroJ 505 • Fone: 1101

Telefone 1248 - Rua 7 de Setembbro

fornecedores' de �"adeiras em Geral

forro Paulista, Encantoneiras de Qtialquer Especiet
Alinhamento, etc. etc.

CONSULT(UUO • H fi A P B L I fi BSC B N f D t
I,Edifício Âmelia Neto)
Das IS ás 18 bnras

fl.ORIANÓPOLIS

•

I

I

I
F

OI
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Os;tít losEleil rai a ligos s slilu m a prova de nalu-,
Respondendo uma consul- torais antigos-expedídos na

'allllz'""a'
-

, 'a noticia que. publicamos Deste modo, os estrangeí
ta feita pelo Juiz Eleitoral viD'encia do decreto-lei n: r IA, o em nossa edição de terça- roa naturalizados que pos ..

desta cidade, O" Tribunal R€d 2 t076, de 1932 e - da lei
" I

'

. ,reü'a ultima a este respeito. suam titules .antigos podem

gional Eleitoral do Estado n: 48, de 193?-s�b8tituem silei:r� adquir. ida"p�ra" efeitos '

Ih' V' I' I' II
revalída-los

..
sem nfJceBsid�.

�fo�m�::,,�! ti=�s :1";·0:pr:�::_���:�'::. deFi�!�a�::�, el:�;:'���ada1· .. O "�=ç:. 'g°��stod:lei::!��:;
CI

.

ll!u!!!eGaD. 28 do ffji""I<CSltCTãi!l! Igu��i�:r �:!!,��g!:: o ���c��n:nac:��Zg: �:te f::;
�"'.h.'�� .

�Y..::�I I fabio C. INTWEILER a respectiva inscrição ou

ai e II I um e i1 t� ii Sotembro de UJ45 Anlversarlos ','
Rua 'l �\s�erkONliàú eX. 56 prestar melhores esclareci-
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'

.

,

mentos a respeito.
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fi 11155,-a ax;n� r!ll����pfie� �'I mann, coletor na vísíuhs CI- H
II

. �. ...' ii 19� �1J9�JHi �l!!1U ii) li dade de Gaspar. em úOJ!} SÓ-',
Conta-se que Trostki, um dos organisadores do (m�unis-

1"I,a'l:r"'a" OS' Estados Unidos se, opõem as cíedade é bastante, estimado. mo na Rússia, pronunciou, certa vez, um dISC.urso em Kiev.
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. *** Depois, foi concedida a palavra a quem quizesse fazer uso
... eXUJem���;s sO'If�ilcas Nascimentos dela para contadizer ou interrogar o orador .

....
: Londres, 27 (BE)-Informa- I de reparações, uma soma e-I'· .... •

Um operaria pedlu a palavra e subiu á Iribuna com uma

çõ es fidedignas dizem que o I quivalente a 600 milhões de Acha se em festas desde 22 bengala na mão: "Camaradas+rílsse ele-vedes essa benga}� �

Conselho de Ministros das! dulares, do corrente o :e;turoso lar Ela vai contar vos a história da revolução comunista na Russía,
Relações Exteriores enfrenta � �.- ...�•.,�il'--íij-�.�-�'t\;.,.,.m-.....;lI-..<1 do. sr, MaD?ell' arlas e de q. Antes da revolução comunista, o pais era governado pelos ans

!iii. lculdades, pelo fato de que i lin Vale do 1.laSsá"
Ivone fanas, ?om o na�C1- tocratas, repres.enfado pelo casfã? �a oengala, Essa. extremidade

a Russíe exige o pagamento: l'jJ
_

.II lj. meato de uma Iluda menma. de ferro eram os forçados, os. CrimInOSOS mtelec!ualS,. presos e

de reparações pela Italía, Englobando os mes�s de. agos- . condenados, prestes a serem Enforcados. No mero ficavam os
to e�s,el�mbro, devera Circular Na m.esma �8ta um garotí- pobres operarias dos campos e das cidades".

Essas dificuldades acen- na proxl_!l1l:l. semana. com um nho vem ennqueeer o lar do Calou-se um instante. Voltou a bengala com o castão pa-

t�am-se ainda com a descoD: �mor numero de pa�1nas a. Re- sr, Arthul' F?�quet e de sua ra baixo e a ponteira. para cima. Depois prosseguiu:
.

ttanea demonstrada pela pra vista dt? Vale do Itaiaí, editada esposa. D. LÜt Fouquet,
.

-"Camaradasi Fez-se ti revolução comunista. Os arlsto-
Bretanha e Estados Unidos nesta cidade.. .

. --o
- .

eretas estão, agora, em baixo, e os Iorçados em cima. Porem,
com t:eiação .aos governos A popular revista•.q�e circula 1 Cqm o ,naSCimento de um I os pobres operarios ficaram onde estavam, no meio".

.

balca.mcos apelados pela U. rá de�!a vez e� edição come- t meumo dia 23,. e?contra-s: I. .

A .�istoriat ou anedot�J não sa�emo� bem o que seja, ter"
R. S. S. - morativa ao amversano de fun- ,. engalanado o feliz rar do sr, rmnou e claro com o íuzilarnento ímedíato do orador.
Fontes informada� disseram 'dação de Blurneuau, contará, I ANhU: Schteí e de D. Maria Ôe quaiqtier modo, o operariado brasileiro, ou porque co-

que os Estados Unidus repa' c0r.n� sen:pre, co_m numerosas e I SChlel.. ,
.

.

nhece a historia da bengala ou porque adivinhou' a verdade que
Iíram, d: forma categorlcs, a �rtlshcas ilustrações bem como

I ..

--_

.

ela encerra. o certo é que, em sua maioria, mostra-se índife-

eXlge!lCl.fl da RU9SHl pfir� que mteressa�te rnateria sobre as- E� 24 �o corrente, na ma-] rente a propaganda vermelha.
a !taba lhe Pl1gasse, . li ululo suntos dIversos.

. . t�rmd�de,1(lc31,oc?r.l'eu o nas- I Haja visto o fracasso dos "ccmlcios comunistas em nossa

I
.

.
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I cimento �e uma Illteressant� I cidade. Apesar de. toda a propaganda, o C:Pér�riado blumenauen-

TI'
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fli . t
-

I menina, Illha. do Casal Jose se, numa expressIva demonstração de solidariedade, aos pnncr-
..

'. 1.·pogra la aUffi2:ar en Sanches-Avelma Sanches.
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Tele!. 1063 � R�'�50<l·J;;;· �11 U
Caixa Podal, 6

I Dr. Affonso Balsini .� OFERECEMOS:··· I
Executa com rapidez e a preços mbdíccs

I
'1i\1ouAS RECEM CHEGADAS .

Diplom. pela Faculdade I �� i� " -

. i
IMPRESSOS EM GERAL Nacional de Medidna da . t:· N SCR�V�R :

CARl M80S DE BORRACHA Universidade do Brasil .

{! MAQUI AS DE E Lt
.

L :

m"""""""''''"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"''''''''''''=Il5!iIi:I'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''...............'''''''''''''''''''''''''............''''''''''. Medico Especialista em Doenças dils : "L. C. SMITH & CaRONA" (norte-americanas) iJ
.

Crianças e da Pé!e ; :l
.

I· t.1�r··.·i 1I.·..,.óf r.•
· lfíIão Curso, especializados,obre Ali· li MAQUINAS DE CALCULAR �

�.. � u.. "Iii menfação das Criancinhas. Pue-. r: "ORIGINAL· ODHNERu (suecas) :l
ricúltura, Higiene Infantil. Clinica I H DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA O ESTADO .

=1I liberação do· comen:õo do Sal Médica Infàntíl, Tuberculose In- (: DE SANTA CATARINA: :

RIO-O sr. Fernandes Falcão, presidente do Institufo Na-
fantil e Doenças da Péle das �� i

donal do Sal, na sessão de hoje da comissão executiva do re'
.

Crianças. �� J.. SANTOS &: CIA. �
ferido Instituto, adiantou que já llavia cessado o impedimento Dá consuUas eu. seu novo �: U iI. criado

.pel.a. C.omiSSão
de

Abaste.cimento do.Estado de

.

S. paUI.O" consuitinio nO.EdificiO .feiter H R.
I O DOS L i

estando hberado em todo o Estado bandeuanfe, como no palz. fI!!! � �..
'

. U i g U'I!� • l): nn� C�l;Ilfts GAmeS' 59' (Esn IIV 1 ola Setembrn) ��inteiro. o comércio do sal. Essa afirmalivs surgiu em cünsequen - 1�;8i1 IIren�!tô ao u@dh lth!ijWh t: Ruu UI U UIU, ..- II. II,"
.

U :
da de um protesto do sr. Napoleão Lopes, delegado do Minis' todos os dias, das 10;30 ás�; ex. POSTAL, 7 - END. TEL: DOSSAN - fONES: 108e94 �

... tério do Trabalho, contra a CAESP, que determinou a prorro- 12 e das 14,30 ás 17 horas. ;:� �:J
gd.ação,da c0r."pleta Hb.ebraçãO dOd con:érdciO do sal. 11aquele Esta- !L: {.� �!.;�:.!;.:.)J
o, 50 permItindo !f Ir erdade epOls e tomar providencias jlll. -�<---� � �� ----__._..

.

.

gadas oecessarias e complempl1fares. - •

D[
.

d
.

b b t" 'ca IEm,fa!3e da declaração �ü I;Iresidenfe ao INS não resta., a tíLdfé.;(f ,6vrn.) /"/'rn .....'?"M./'-"'.-, IV. aIS ··po erosa que a om a a OmI
menor dUVIda qtle o Comércio oe sal na Estado de São Paulo . �'v_"'" ��

eslá livre do contrôle dessa autarquia e da Comissão de Abaste'
cimentos.

LONDRES, 27 (INS) - Enquanto um pedido conjunto
da FraDc,l8, Rllssia e China para pa.rticipar nos segredos da
boma atômica foi dirigido ao ConselhO dos Ministros do Ex
terior, noticias de Hilton, tennesses, chegadas a Washing
ton, dizem que os cientistas descobriram uma nova bomba
de PIUtOD, cem vezes mais poderosa que fi do Uranio.
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,�� (Perturbações menstruais, esterilidade, alterações se-

�,-��BEf.:-�-�-:-�-\lt-��... � xuais, incômodo! da adolpcência e da idade critica•

� inflamações genitais, etc.)

� Alameda RIo Brânco. 3. - IJlomonllu -:- TeleloD8, 120.2 fi
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Banco Popular e Agricola do Vale de Itajai
Deposito à disposição
DepOfiHo Populai'
CíCÜ;. com aviso de 3(1 í.H8i}

,I tJ I'�, 60 dias
Idem hL.;�2 \ln dias
idem Idem rHJ difi§

C/CU}. Prazo Fbo {] mê§$/il
Idem iaem 12 :ii
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Loção
ElIEL
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Prad.o do Rio, La Menor
CII

.

a Rapsodia
���{mfra"se a vt.nwa Ras
Fafmacias 9 DãOJ.uuias.

- Diagnósticos. Clinicos -

Me.taboHsIDo basal - Eletrocardlografia Labora-
tório de Análises (sangue-fézes-urina. etc.)

Clínica especializada de Senhoras

Instituto Médico Dr. CARVALHO

No bar' e no Iac
.

KNO'D
.

não deve faltar

da elA, WETZEl INDUSTRIAI: JOINVILL.f (M-area Registrada)

poupa-se tempo, dinheiro fi aborreoimentos
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