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Trecho do manifesto dos advogados brasileiros ao candidato udenísta
"Vemos em [�uar�o Bo es o testaura�or �a �e

.-!

-, "Vemos no passado de Eduardo Gomes. uma
�xata conaonâacía com o destino que ele quer
Impor ao povo. brasileiro, o de restaurador da
democracia. Os �piG6diOS culminantes de sua

vida, lndtssoluveímente prêsfl. á . atribulada hísto
ria das nossas instituições republicanas no ulti
mo quarto de sêouto testemunham que ele sem

pre lutou pela Implantação de um·· regime de
Justiça e liberdade em nessa Patrla, Jamais
mudaram seus obje!ivos. Nunca mudaram seus
Ideais politicas.·
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.
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Salientam os sigoatal'!os do presente na

eandídutuea de Eduardo Gome8. SUEr origem e

seu esrater eminentemente civis. A situação pro�
flssíonal do nosso candidato constituiu sem da
vida,

.

no passado, a oportunidade para que ele
dernontrasse seu íneansével devotamento fi Pa�
tria, a solidez di! sua formação moral que o

manteve sempre acima da� seduções do ínteres
se, a lucíãez e o equilíbrio de sua Iutelígencla,
sua ardente voeação para o sacrificio em prol

r de sua terra e do seu povo ...
I Os impulsos incoercíveis da tradição libe-
ral do Brasil, os anseios do povo pur uma or
dem [ueldle« fundada na. moral fi nas torças do
espírtto resguardam, porem, a candidatura de
Eduardo Gomes de qualquer erva de sectarismo,
de preconceito de casta, de tendencla de classe,
e levantam-na a08 olhos da NaçãO como

a conquísta inicial da nossa batalha pela reín

tegração do Brasil nos caminhos da democracia.

sr, el Uo rgas nãlf as ira
m is e hum cargo público Realizou se domingo úlllmo. f,e apoia e prestiqia a can,�

conforme l1oticiamos em outr: didatura do General Euri
local desta edição; uma reuniã. CO Gaspar Dutra á Presi-

a Chefe do Governo afirma outra vez que não se cogita de ;� d:im��et6r�� a ��i���P=1 paJé! dencia da Republicá, avisa

golpes ou átos secretos UON. Naquele dia, foi profusa- aos eleitores deste município,
O ar. Getulio Varga8� cadas para 2 de dezembro mente· distribuido o seguinte '116e não {oi convocada ne..

d O d boletim: niiuma Reunião de Corre-
respon endo aos oradores

.

sr. Getulio Vargas dis- e ainda a recente mo ífí-
num almoço que lhe foi se que não revidava ata- cação na lei eleitoral pro- "Partido Social Democra tiqionarioe para o proximo
oferecido domingo, dia 14, ques e nem gestos e que curou reforçar essa decisão tico- Aviso ao eleitorado .iominqo - dia 21 - nesta

proferiu, de improviso, um procurava mesmo deles não antecipando, tambem, para de Timbó- O Diretorio âe cidade. t

discurso, no qual acentuou tomar conhecimento. lo mesmo dia, as eleições Timbô do Partido Súcia I São, poi};� tutsos os ru-

ti f 1 h .A I' t· d duaí D ti r ;: 01'e8 que eirculam quantosua sa IE> ação pela
• omena-

.

s e eiçoss es avaro mar- para os man atos esta uais. emocra zco, que [trmemen-
á "tal" suposta Reunião.

gem; dizendo, logo após,
que era um homem que

Timbá, 16 de Outubro

estava no fim do seu Go.
te 1945.

vemo e que não aspirava
Tiieadolino Pereira-Presi-

dente"mais o exercício de nenhum •

bl 1 O sr. Theodollno Pereira é,
cargo pu iCD. ..lodia, por iambem, se não nos engana-
isso, falar 130 povo com a 0110S, Prefeito Municipal. Um bo-
neccssaría isenção de tole- 'etirn dessa ordem. assinado por

��n�ia�:re eb�:ito�o;:p!'=�� ·�A-V-Ir-tu-d-e-e-a-I-ea-I-da--"'"
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did de se. retiram flUill!do
.... ..

..... anual Cr$ 0('),00 1 �.indo-a a evitar reuniões, Entre-
I O. o CEImB 8 ii trak.all . i· semestral Or$ Bâ.oo I tanto se ela esse o objetivo

.
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!lVU ao r \ o I to citado boletim, convem .11-

raSl elro _

. ler 'aquI, para orgulho do v_a-
.Ó, •••

.

•. li! I O apcQto das aspit-4ç6ês do Vale do, ItaJai

I :01'050 povo tímboeuse, o

IPENilS I! BLUMENAU • 'rerca-foirll, 23 de Outubro ds 19ft5 � ·Dr. AthDles Bais.ini Diretor Hesponsavel • Ana XXII· N. 2f �viso não �durtiu dO efeito �e�le-
, II , [ado, COI1SI eran o-se o eXI o

Sopa em Tabletes o.R.S .. e França I rão I�.::::�: :::elree::::;.;:�.UiS.
lIi::c�:i:::�;!����!�����.e .e "V I C I" o segredo. da bo a
Vivo eu orlo? �r�totab��e ��ic�� ��C�!�t� atômica em 6 mêses
Londres, 22 (5 E) -' Res- (Bouillon, Consomé] e Modo

pendendo uma pergunta que de usar: Não cozinhar. apenas Apreendidas pelos russos as setas dos o ministro da Agricultura
lhe fora feito, na Oarnara dos deSfazerbgemdiSSqOulVeenrtee,m agua cientistas alemães que terminavam a 'abri .. desiguou o sr, Alvaro Bsr
Comuns, o sr Hectar Mac Neiil. celos Fagundes, direto!' do
sub-secretãrío do foreign Office G. ANTWE!LER _ Rua 7 Set., cação. de um engenho 60 vezes mais pode- Serviço Nacional de Pesqul-
dlss.c-« "O Governo não dispõe d f I d b J

- sas Agronômicas, para, na

de qualquer prova conclusiva 100 - O. Postal, 56 roso OS que oram ança os 50 re o apao qualidade de seu repl'esentüu-
de qUe Hitler esteja morto ou PARIS, 22 (8 E) - O se-lOs russos apreenderam to· 1e, aseiúr.r um acordo a ser
vivo, Não ob3fan!eJ estão sendo B 1 u m e fi a U gredo da bomba atomioa as- das as notas dos cientista!; celebrada entre o Ministério
processadas inve3tigações a esse Santa Oatarina - Brasil tarà da posse da Nnião 80- e tamnem todo o seu apare da Agricultura e {} Depar-
respeito. vietIca e da França dentru lhamento. lamento de Agricultura dos

dotr próxImos seis meses - Paul Rivet acrescentou qUê Estados Unidos.
* 11 de.êlarou h.oje nesta capital o os cientistas alemães já qua-f· O referido aCOf.

do criará

I t b· El t M
I famoso cientistà frances PaUl se haviam fabrIcado uma recursos necessarios a se

; .. ll.·· ercam 10 .. B ro· BflanlCO Rivat, que acrescen.tou terem bomba atomiCB, sessenta. ve-l' realizarem importantes pes-
U os russos levado para a União zes mais poderosa que a usa, quisas agrícolas, no norte do

" E M
Sovietfca um grupo de cien- da contra as cidadeB japo· país, que ficarão a cargo do

!
I. • ." ti.8t...

a ale.mães 8P.r..l.·..S.. iunados nesaB. Quatro dessas bombaE-11 Instituto Agronômico do Nor.

OFERECE nUma ilha dinamarqueza e São suficientes para destruÍi te.

Motores Ehilricos "I.E.B. GINA"
os quais estavam tinas ves- toda a cidade de Paris.

.

D O 6 O C
. peras de termInar com êxito

.-""-lr:-""'.�,""_'_-_""'.-''''''.'_fA:.
-

....._"'.
. e , a I avaios as pesquisas sobre li bomba "" "'__"" ',,", "" '"' .� ..

Bombas para liona "R.f.li" atomica". �NCIEM NESTE DIARIO
Para qualquer capacidade

Tornos Mecanicos "'.E.M." Uos"oifol abaolutam�nte inofensivo pare
O Torno de pr{leisão 1v.l.... pele. EfiCIente proteção contra

Furadeiras "I.E.M.'"

I .

We4zel. PlCA�AS DE MOSQUITOS ti RIO, 22 (A, N.) - A senho-
De mesa e coluna I

. outros Insetos. ra Alice Vitorino de CarnpJS.
Esmeris Jrifasicos "1.f.M." residente na Franca, e herdei-

.

Com rolamentos - Oonstrução solida Pro·sseguem as I"nvesllegações ra do famoso capiialish ffances

.p'
.

L' d "I E II U Paul Ddeuse, morto no Brasil,
. liunas Ima oras .

. .m."

I
. .

f t de
.

.. ..
. Estabilidade - Eficiência b d t d P I H L e cUJa "norme ar una meIO

.
·Ser· f:li.S· UapailVic'!i!.� "'_E,.iIIl."

. S.O re O esas re e ear auour milhão de. cruzeiros o gover-
UI ffhib na noi) U;;. m nado recolheu por ter sido con-

.•. Manejo simples - E grande rendimento Washington. 2t (A.P,) - O Presidente Temnan &uto- siderada racente, acaba de re-
; Politrizes Irifasicos HtE.M." rizou li Oomissao do Congresso enca.rregada da.s investi correr á Justiça Brasileira. re-

Com alta e baixa rotação gaçôes sobre o desBstre de Pearl Harbor, ti examinar os clamando aquela fo:tuna. A
arquivos da Casa Branca, pertencentes ao gdverno de JUStiÇl v..ti apredar novamen-

.REPRESENTaNTES PIiRI SJUITft CATARINA Roosevelt.
.

. te o fáto.

C·· .,.
..

f O Sr. Barkley. presidente da Comissão, havia solici-
oméreio e Indústria u8fDl8no Sleio Sáll. tado ainda que a Co:nissão tivesse liberdade para revelar.:

.
. nas.···8ndl�.neias publicas 6S informações que obHve�se nes.

't'· ;. _._.

'.
"N>3 bar

.v
no I�

...
'Innmenau - RMii 15 de Hovémbro, 41 ses arqmvos, propos�a com fi qual o Presidente Truman ',t\'f1.;'. f K N O 'TI l.0! ...

"i?W'W7i??7z77 "'1!i'iIiiJ§�.!iliid: 11m.. 5_ não conéordou. "��i
_-

nãlQ deve Ialtar r�

- Não Surtill Efeito a e _

entre o Brasil e os
Estados Unidos

f
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Secretaria. da. Segurança
.. Publica

28. Del�gaçia,Reglenal.dePolicia de Blum,enau
o Dr. Irealdo Martins

.

.xavier, Deleuad9 Regional dfi
Policia' dos MGnicillios de Ga,soar e Blumenau, enOl. sédf,
nesta

.

Cidade, lI.a farma da lei ete.
.

.

Torna público. que, � parti! desta t!�1t3, nc�� �s
Sulfitos dos P;IiZ&s· do (U(9, dispensados da. eXigêncIa
do Salvo-Conlluto e da licença para f��;uumtarem" a�

regiies 8alnear!as�
,

'

,

.

Blumenau, 16 de Outubro de ,1945.
áRNALDO M. XAVIER

Delegado'Regional de PoÜóia
"'_�"AZ.....'B""';''''''_'?''.-:..._:';'�"""':Ji-to 6i""'-��'''.��«''':'>i··_�·''-.<iI:�'',f>·,',� � ,3fl !I! � :r..,�. . -

'. fabrica de ladrilhos e Oficina de Escultura

Arnoldo �Puetter
8 l U MiE H n u

, Rua Duque de Caxias, 8 (Ex-Pálmeitas)

Telefone.1081 . Caixa Póstal, 48
Eap,lclttlfdtid. ,1'tQ. tmltaç� de �:rit�tW*·CMl1 prllftoza e p�;:-

,
. '. 'ada

. '.
rim" .... feiçliJI aohIIl'!(� de ctmMt� Ar�

Gttl(tll, �. *. �ll'\l
. Iftllt$:<,

t,®:difa B�la'IDltr�R, Cruxu pllll."a
B�I.irBr PmlÍMJ l)a� pt:al.l1. Bliel•.�g'Wi,. TalJlqlli3f1; C:1p1t�&, TlIOOIf,
c� para &'tm>IlZ9'tt11 O.w:nt!líilllf'<l.. piífr.!l EE!ll'ItI!�$l BailI�1:i pa!'!!1 \Jar.

'.
.

. .' .....•.•. -. ". i _ tUIí!} 'Mestl! .tI. �ntre, Floreie
r"

".
"..t. Fil.. tril.'........• BadJ.i!)�. F.iO", rruí'j V��ifl' Ftugim.enro, dit M: I ..

r�g.J �liU d!l mJsw{'), �tc. d �h � iJj P fl dn i � t c. .

.Sernpre foi e continua a

I i... ....
.

rlhor .

6'D4AiM§IF& . SW4@.#i��$i�**;�,gQi!â$#&?kWW,®{§;§m$é�U:ilIl!!i.mIBB

Aparelhos i de Radio
da RC À Vitor

de todos os tipos e !amaahos na

Casa do Am�!?"icQno,S. A.
.

. .

Mercado de :AUtomótrellí '

_ ... ._:.:.::�: J
Indústria de Fécula !lwin 8albmann SaA.. .

�

Assembléia Geral Extraordinária
Aviso de Convocação

São convidados os acionistas da sociedade anonima
"Industria de Peculas Alwin Selbmenn S.A:' a se reunirem
em A�f:'Iembléia. Gerai Extraordínarf a 8 se reaüzar no dia
23 do corrente IDes, as 10' horas. na séde social na cidade
de Ibiráina, muníclpío deIgual nome, Estado de Santa.Oa
tarlna, a-fim-de deliberarem sobre a seguinte Ordem do dia:

l' - AUrL€iníu'!lo o8[lital ,,� SUOs€ qu"nte alteração dos
Estatutos;. .

2� - Ar.snntos de intBreSfile ge�HL
.

'.. .
lbin.I:H.l, i 2 de onll,btO d;"' 1945 .

• (A) "LWIN SEL&IvIANN, Dh'dor-P;'í sidente
HERMANN SELBJlM�,NN, Direid-Oerente.

�.-,�-.:t:�"---::.-�-,,.,,-�-,.,....... o:�-,.·�.·�"'<i>-Q_·-4»-.-�-:-.-.

IWiA
4lQ'

�mwni\.MiN�.;t'IL"'�'.�Il;g'�1
'. O seu f.�IAO�O: está faihando?

.

Leve�o im�diat�"'Qefij�e ft� ofi��fta

RADIO · IiLOH�J
e será prontaX:Ilenla atendido

Equipamento moderno' de alta preoisüo, técnico
formado e diplomado em São Pmdó
I!f.lnmeda Rfi.o a.t"'�i*.eos 10

23-10-1945"

•

1ln �,

HOJE-3a�-feira Dia 23, ás 8,15 hs.1
Atraente e Agradavel Espetaeulo de Téla e Palco! II') Complemento Naclonal, 2') Richard Arlen-- Jean Parker!.

e 'Russel Hayden em j

""Varrendo OS Mares"
I

Uma pellcula que I<HP/3 e engrandece a camaradegem.
Cenas emocionantes pontllhadas por um belo romance de

.. amor. 3') NO PALCO:·- Os maioraís do Radio: .

"Ilha Paes e tlho. Fio"
!\rtistas exclusivos dos discos «Odeun»! MiJdHS de viola! I
Del'af{os! Toadas! Oatarerês! Emboladas e.; muito humorismo

Platés 3,oo-li2 e míl. 2,oo-Balcão 2,00 e 1,50

Chocolates
Balas

Caramelos
Pralinés

Artl�os de N@ti@1
Caixas F'�rii'tasiClS

etc. etc·

Rua 15 de Novembro, 59_ó 1
AS·S'N.·AI''U'····RA 1).�' .. j;OJll\I'},�\ISI 1\ _" -.ti 1-\ L 'Y·it"\ �!.1�i-4.�
Estado de São Paulo, São Paulo

Por ano: Cr$ 120,00, por 1/2 ano C7'$ 70:@O -� �= "",=,,=-

J j t

C
�

R' Ir�Bt!��m�iri�,t
-'

Iornai ao omercro, �!O �1t'3�M,h.",�ii
�Porano Cr$ 100,00; per 1/2 ano CT,ft 60.00 ,Exija Mmlt�iY2 fHIG.OR IPed:dos a: ono WIUf. - fone m�H} '_ B�i.mum�� II r�;it",t'4 �!".firt��fi !i'�� f.ni9'-",--.-+-,,-,,-41>-';'-.-'4 (I 1;o-'!!>--�-<>-�-.-"'''''''".'-<li:-�í ., LJ.,l:loiJ! ftL!tHií4 ..�t.I �Uf.i 1 ij

�� 4.. cédula é POSt1 lium envelope qunado o ! � �v� ... F"i.neã�. PAeteitúf etirá enCf:'lrado numa Ct bine índevas' II i�ü�S nao e m�iHi
St\Vel. Niuguem está v3ndo (I eleitOr quando ele âe- ':.......__��__� _

posita a �ml:1 cédula iH) envelope, que lhe é fornecido
aute.s, pelO presidente dti mesa e Cl.!Dsbte Duma 80-
b:.'Bcarta igual para todos.

. Não. haverá nenhmn livra especjf�l vara c<lda
Partido •. Sal'á um jivro .. bó pura todns os eieHui'es.
Ninguem assina a cédula. b voto é secreto, AHsti3m
se onde qUízerem, mas,.de qualquer forma, votem,
livremente, depois, nus nomes de sua pl'eferen6\a.

NíogUem s&bsl'IÍ em quem o eleitor terá votado,
quando esta sair da ,ctiuine � depositar na. urna o

seu envelope 1t:chadu.. As cf�ilcçóes 16 �}gl'r8 desapa
recerão na hora de votar.

LOJA

agora ô venda na

Novo Edificio Peitar

Travessa' 4 de Fevereiro,

fofo AmADOR (G.Scholz)
Recomenda-se rei
Esmerado Serviço

6R!PE
R F..S !"R I «r-os
OÔ;;fS õ;tC:':,;)::ÇA
NfvrUo\.lG!i\S f

:<'J\.. Oênf5 '" (;U;,'L
& \ SÓ ;�".A

<,
.�
...

�

�......�- ..��-..-�;.",..�...- ..���-.

f Aos Senhores Proprle- T
t. tarios de RADIOS T

! t A instalação de. uma 1
j.if

�NTfNA G�U,LI ,+1

.� representa as seguintes .�
i van tagena �t facilidade de lustalação. f
'.1!i Economia Segurança �

I e melhor .recepção. �
'f !u1nrmiiCMS clim () sr, José I

.

' 6alliani ,t!]

t flua Sãu Pau!o, 9 r
.1.'$ UhUlUmiUJ �

,ª,._�_."!I<�.,�.-�--;t:-�-!t:--.

;\fende todos G� serelços de

Rlldii}1! reeeaíores
iarviçns HBii)idos e !j�rallth'j[li

l'BtllrQ��B I�95
81Hll "I da Setembro, iS

iOMlIM

�. mi! �lli�iS'
ii I'STLYEIRAlI

Hl '.G Gr�:d" T51t1,�o,1L�_�u,_,�,:3�:","���

".Medicação auxiliar
no tratamento da

sitilis"

.'Medicação auxil-iar

no tnJlamimío da

s-ifili,,:"

€-�--�'i3�-':-!l.-:.i-�_•.•-.

No bar lê uo la�
. " ·

"

li N 011 1,
I :�

'." •• 1

, ..... ;,.-
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Causas c.ivis,

eOl.nerCi.a.íS.1cri.mit.13..Í.S. D.r Alfred. 0.. i.iÕ�§I·.D�·.
MO

•.
d U

.n�.pe I Dr Pfptlo- A\ayerle I� trabalhista.c-Dobranças e contra- • � , li.. _:;,:..., • .I.li. r"u .• _" iIl!

tos. - Constituição de Sociedades . 'lr'lfted;"'o·· .. . �.t"tl·-;I·"'O aealstente "0

.

�..".�.."-�,_,�".,,..� , ��� '''_'.-i'
..

Anônimas etc.
"MA .Iii...... . Clínica geral. Especmllsta i Áu..... u v· d.cio"..<:;"., U

HOSPITALS�NrAIZABEL i
. Dr. FRANCISCO GOTTARDl do Hospíta! Sta. Izabet ,t:ll�a��;e����d�: eg�n���.ta I Cliníea Medica e das erean- �

I
A D V O G A D O O

"

"
ças, partos 8 ope ..ações - �

Escritório: Praça Nerêu Ramos, Bli
per aça.�Si Ct>usu.tas: 10 - 12. hs. e 15 ·17 hs, R::.diodiagnosticoB ri

:1;;,' i��:�:�:�:i:�IC 2' Tabe::��;EGA ��:R:::�R�Ae[:::'�_1 �R� AêHlllEr BALitll1
Medico Especialista em Edificio da Prefeitura'

.

I ADVOGADO
d d C·

\ .... ....

.

. Advogado t
-=

.

--

. oenças e rlanças EsC'.rlptm1l5. cantrat:tc&. procu-
. .' � '.

•

A T Ie da Pêle {'ações,. p:totesioa de láhas Esenpt01'lO � Rua Paraná, 3j· �.;f. 1436

D'la 4 de. fevereíre N' 7 Compreis venda d-: inUnoveis.
Alameda Rio Br41lCO I· .

BLUM.ENAU
1\... eon:fibõez de divlda, ate. '

..

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

li = m wc � , N2"tZ�

A �ra.tar com

A. Ltd,�ow

Virilidade I
rorça!

1 (�; V· A'i),.. �;: 1801' •
I"PtIll.'.lftratamento pelo reputado pro
�..OUSA.. - A base de Hormônios
{,�to, �landu1area) e Vltamln� !lele
aftudu.., OIASA. , uma· medicaçJ.o
P1llluI I.d. alta efIoacia. terapilutica,
Pt lódOli 011 1111808 ligados diretamllIlta
• pirturbv;õel dali .. glbduIu ·.exuael.
� .: cOmbate vigoroJI1IIl8ll.te: Ira

!IUlza... a.fXual em tolhiil as idade., lob ..
'ôrma de iuut1oil!lllIi& glandulu ou "rlt&
-lJIai.MnIlidad.e pr.eaoa., fadiga II parda.U .f!I.OIlIrl&· no. homem; frigidez e toda.
lU p.rturbaçõea de origem OVarWl&,
1dJ,4e critica, ·obe.l.lda:!l.6 II Dl,agl'ezl.; fia
fldez dá pele e rugosldadeda cutil,'ne
.iIrulher: OXASà. (ilnportadll dlr6tamente
it(e- Londres) proporeiona. Juventude,
J'Ud6i Força II Vll(lír. Peça lórmulG
f.,F&ta" para.homeM., fórm'!1l&, "ouro"

Dl.'Ia mttlhereB1 BIP. tOdoas 1JI

.. 'bO.iii Dr.ogam--'-. :r�lanu&eJ.llll..'lDlormaç6•.' pedido._. tnaIf. Produto' ABNA...... A.�. ru.
..... .1IIJ ,; .J&Wi <".

I
I

í

I
I.J CalçadosFI

e durma socegado
. Vendas em Prestações e a Longo Prazo

II
forro Paulista, Encantonelras de QUalquer Espécie,

Altnhamento, etc. etc.

'BRASllMAR" 'SUMARf'�: EspaciaHdade: Soalho Marca Strobel

,aéd.lCO por concurso do Serviço Nacional l,� Doenças Mllntair;,
1!:x-internCJ da Santa Oas" e do Hospital Psiquiátrico do Rio

de Jan.,iro. Ex-médico assistente do Sanatório Ftio de

Janeiro da Capital Federal.

GLlfUGh MÉDICA - E�PHC!AUSTA EM DOONCAS NERVOSAS.

GGNsm:rómo . R ti·A F E L 5 P II ii C f.I M f D 'l
:Erlitíoio Amalia Neto'!
Das .15 ás IS hçras

flLORIANÓPOL!S

In· r fissioicador
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Reves,tiuBase de grande êxito a fOI nada ' cívica de dom�ngo �In.
Detalhes sobre a instalação dos' direturios municipais da União DemocralBca Hacuuun nas

. c9nstitu�ção d�s mes�os (;' I D'� �----iP-�-.-n--�"-
Na manhã de domlll�o p�rtlU desta mijada emBatomo-' BIMIUiêlllUB 23 de \1 b� ItlifO ISSO

veis uma caravana udenísta Integrada por elementos de t

"'d- destaque no m,pvimento opostctontste cararínense, afim de

d e D I Oiftubro �$ HJ45 esQ��eCI (I
participarem da- instalação dos díretorlcs municipais da D U Dl e � �� u �

U.D.N. nas vlstnhas e prosperas cidades de Indatal e Tim- A P .R.C. 4, Radio Cultuo
bo. Integravam a caravana, alem da outros, os SfS. tríneu ----

OL.W H :m: � ....."'"

ra de Blumenau, ImOlOU

Bornhausen, lIder do movimento em apreço no Estado, Dr. O tliretorio ficou assim constituído: dia 19 a campanha po�
Max Tavares do Amaral. prestigioso advogado, Dr. Aohll- Presidente de Honra, Preneise Butske; lítica do Partido. 80cial De-
les Balsíní e Honorato TomeUn, respeettvamcnts Presíden- Presidente, Walter Muller; .'

te e menbros do dlretorio local da V.D.N. aeademtco An-
. Vice Presidente, Ricardo Paulo Junior; mocratíco, que apoIa ° sr.

tonío Konder dos Reis, de. Universidade Oatollca do RIo 2' Vice-Presidente, Llvío Grizattl; Eurico Gaspar Dutra, cau·

de Janeiro, Velneí Colaço de Oliveira, Anfiloquio Nunes Secretário Gera,l Dr. Tupi Barreto; dídato oficial á presídencía
PIres e. Edmundo dos Santos, ambos do direto rio de Gaspar. t: Secretário. QUo Lehmann;

I
ela Republica.

Cerca de trezentas .pessoas, '''e.ntre industriais, comer- 2' Secretário, Erwin Rahn; A proposito, vale a, pena
elantes, operaríes, lavradores e senhoras, paetleiparám da t· Tesoureiro, Germano Maas; :J

reunião em que foi instalado o díretorío de .Indetaí, presí- 2' Tesoureiro, Ricardo Hohheím; l1'eC01'(181' aqui que na. ata

dída pelo sr, Irlnen Bornhausen. Diversos oradores fizeram llavrada por ocasião da eu-

uso da palavra nessa ocasião, discorrendo sobre a persó- trega da referida emissora
nalídade do Brigadeiro Eduardo Gomes, programa da VDN í ao Governo do Estado, eg-
e sobre a politica nacional e estadual. Todos os tribunos

I' te se, comprometeu a não
foram fartamente aplaudidos.

.

1 1
O díretorto eleito na ocasião ficou assim constituído: I

usa-la �como. -:eicu o (e pro-
Presidentes de Honra. Germano scneroãee, Henrique paganaa politica ...

Wanke Seníor e Artur Laut, Presidente, Walter Heríug; .-§.;:-_.�=�-�-�-�,--�-#-t'
Vice.Presidente, Henrique Wanke Junior' 1. Secretario,
Emílio H. Hardt; 2. S�cretario, Dr. Baívlo Cunha;. 1. Tesou
reiro, José Machota;."!LTesoureiro, João símao,

COMISSÃO EXECU rIVA
Jacob Schmitt, Wig.:md Muenar, Herbert Hasse, Henrique
Metzker, Manuel Martins, José WoH, Erwin Blaese, Germa
no Sehuetz , João Henlng Sobrinho, Affonso Sehroeder,
Arnoldo Eb ert, Martins Reiter, Anísio Cipriano, Eugenio
Poífo, Damíano Testoni, Menegiláo Pairo e Aleixo Merini.

MEMBROS: - Walter Radloí, Alberto Kuehl, Carlos'
Michelsún. Ervin Lítmer, Alfredo Síevert, Aíonso Laut, AI
wln- Enníng, Henrique Wsge], Orto Lirmann, Leopoldo Ko
nrowskt, uarlos Roedl, ouo Lemke, Ervino Gehuar, Fritz
Hlmme, Affonso Suohara, Gl'egorio Suchara, Felipe Musai,
Gustavo Fereira, Curt Grassinaun, .Agusto. Behnke, José
Adam, Henrique Hllarío, Estaníelau Peters, Wigando Wamze,
Lourenço Tizzi, Germano Kuehl, Fernando Paeher, Alvim
Gremhott, Rudolfo Oesner. Emilio Sei�el't, Emeríeh Hasse,
Bruno Laux, José Krueger, Wigando Lsut, Artur Landmann,
AI_fredo Boehm:, Pedre Correia, Leopoldo Passold, Rudolfo
Kiueger, Renato Mello, Bertoldo Kretzmar, José França,
Edmundo Wolf. Alberto Borehanlt,

Após essa reunião, que congregou em torno da ean

dídatura Brígedelrc Eduardo Gomes o que ha de mais re

presentatívo no seio da sociedade Indatalense; a caravana

rumou para a localidade denominada "Quilometro 12", seno

do, ali, recebida festivamente na resldenela do sr, Alvíno
Raíser, onde o Pe. Alberto Kolb, que se juntara â caravana,
fez entusíastíco discurso, sendo vivamente aplaudído pelos
presentes. Sr. Irineu Bornhausen, Iider da , caupanha udenista

Cerca das 15 horas a delegação udenlsta chegou a
no Estadopróspera cidade de Timbó, tendo a frente a figura demo-

cratlea do Sr. Iríneu Bornhausen, que foi alvo de expres- COMISSAO EXECUTiVA
síva demonstração de simpatia. _ Artur Braueh, Erwin Theilhaker. Guilherme Butzke, � !UI t- ,

Representantes de todas as ctases sociais, que perfa- Aquerino Bona, Walter Mau!, Valerio CarHllÍ, Nial'io Clau- iareCe B�éell ira l!J

ziam um numero aproximado de 300 pessoas. participaram dino Paulo Dalabona, Gustavo grandes, Gustavo Roepke, Enquanto o arroz era empre
da Reunião em que se elegeu o diretorio da V.D.N. em AUJeào Lindner. Francisl}o llertoIdo e Henrique Richtel' gado como adubo no Norte do
Timbó. Presidiu a cerimonia, ainda desta vez, o sr. (rfllau Junier

. Paraná em oulras regiões nia
Borhausen, tendo sido convidado para tomar posse Da me. ,Finalisando a cerimonia de posse, r:liversos oradores guem podia adquirir esse pro·
sa O grande industrial local, sr. l"rHz LOl'enz. Abrindo a se fizeram ouvir, cabendo especial referencia aos �:discur- duto em vista do seu custo
seSSão, fez uso da palavaa o sr. AnIiloquio Nunes Pires, SOB pronunciados pelo sr. Edmundo dos Santos' de Gaspar proibitivo. E as::lm era com tu·
flnalisando seu aiscuso sob merecida salva de palmas. e do academico Antonio Konder Reis, que receberam calo- do o mais. NUllca se viu tama
���.IJ••

U:;��J����.rx:���:�
rosas salvas de pal�8s( Dho descontrole num paiz co ...

l:� ffi; Encerrou ti sessão o sr. lrineu Bornhamlen,9gradecEil1- mo no Brasil, nestes ultirros

1= : do a fidalga acolhida dispensada á caravana pelo povo anos. A gasolinA ainda contia

li OFERECEMOS: �� timb<;,ense e cfmcU,:ndo-o a �e cong�eg�r em tOf?O; da nú,:; sendo artigo de iuxo em

(: NOVAS RECEM CHEGADAS :11 can�ldatura BrigadeIro Ed_uamo Gomsí!i, .llder do vi.or.oso toda a parte. Não obsfante isso,

t:�: MAQUIN �S D� J'.i'SCRJ;;"VJ::R !::.�
L mOVImento de redemocrahzflção do BraSil.

_ ����)I��r�U�ãl100 :�âe�es d������
� A L L .l,. LI i

regar sua carga por falia de reG

i cipientes onde guarda Ia ...

fi "L. C. SMITH & COBONA" (norte�hmericanas) i :-�-�:t:-�-���-�....".�-� o ��:�"""''''�-lIi-����; ._�_:II-�_�_�_�_'_§._�

ti MAQUI!!��t. 2EERO ��a�CULAR �� T Banco Popular e Agricola do Vale de Itaiai t
t�� C:DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA o ESTADO �J ttl M" ".. "",..,.,.,..,..._ _:.... i
: DE SANTA CATARINA: d � � .

: :j I Deposito à dJsposiç&o � Oio ,I I

ti.: J. SANTfitQ N ri A _ �'{I �.I·.· Deposito Popular 5 0/0 1,', If uo \.lC \oi FI._
"'"

C/eta, com avisa de 30 d!f.,� 4 0/0 ""

!= n I O 'no n. S Wl 'Ir
: l' .' " ,.., 130 dias I) n',o I I(= IK. U U' t.J ii" � .� "'I

""

l� Rua Carlos Gomes, 59 (Esq. Iv. 7 de Setembro) ��! t i�:: i��� 1�; �::: r, li� ��� I! i

•.: ex. POSTAL, 7·END.TEL.: DOSSAN - fONES:l08e94 .�i � CiCia, Prazo Fbo (1 rnF.GsliI ! 5i� �11;g l' r
t: :j I

Idem iaem 1l )!\ '" v - i
f����s��é.'·"·.':;�Q:.:.:;�'!..··����.:;.:,:..::.:;��b :-�'-"Ji-�-lIl1-��:ot,_��� c ��'.'-:'-���-:$',�",'$--.-�-�

NO bar e no lar
� KNOT.

..

r

"nã.o deve faltae

Igualou melhor que o

similar extrangeíro

Fazem anos hoje:
O sr. A.cary Guírnsrães,

contador do Banco Maeíouat
do Comercio, filial desta pra
Iça.
- O sr. Léo Lacztnskl,
- A sra, Vva. Marieta Jo-

btn Ferraz.
- O er. Raimundo Barrei"

ros, Inspetor Geral da AUaDw
ça da Bahia.

.
'

o sabão

r·
!.

S�SÃ���R'C[At
[SP ECIAlIOADE

da elA. WfTZEL INDUSTRIAL ,OiNVILlE (MM'Q� RegIstrada)

não dave faltar em casa alguma
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