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as açõos
a Russia recusará dois terços das detisõe�, tODiadas
ferencl
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das :.JaçiJes ocidentais' e frizou quo a União Sot'iética não to.

Imará conhecimonto de relo men-.s dois terços das decisõe s da
Conferencia da Paz.
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TÜo, '22 (CH) -_ Telegramas de Paris publicados na iro
prell:EGljocal informam 'tIno o Míniatrodo Exterior da URSR
Molptpv, atacou fUllemente a "ditatorial e dominadora polítíea

fambem • • •

Uma agênclii uutielosa transmitiu de Assunção, Para
gu�i, a notlota de 'lu!') um grupo de católicos desfilou pelas
rU6J1 princip·';'!€i (ia rderidi1 Cfipitsl. pedindo a dísst.Iução
-do; Partid-o Cornuulsta, rectlnt!,ment� legalizada .

t�-

A 'llr'nda 8 ii lealda
de so retiram IlnàD�O
Cf crlmEl 9 II traição

Ii&U Pfswtadofl.�.'v
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I"��

'�t::",
Nâo

.

ende-se, por motivo extranho ao

negocio, OFICn"�A-MECANICÀ,
instalada tum iBuulérno mnaquinario

.

e em
po�t� timhal da ch!ade. Preço: Cr.250.000,00
In formal' oom o diret r d este diá do
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enviaram bombas atô- 'A' H
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.' r Urnicas para a Grã Bretanha
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({.,!lO dn Prps���fHe TI.uman,dt�8me{;tiu a8notid�8. de que I nformações de um .Iornalista (fi ue renuncrouOS Este do U�llrln8 tNilJill.maIH1RdoB bombas atômicas p:H8 . Y i
a Jflglstorr8, RCfE'FCentan<H:- «Estas noticias são Inver ídt- j Ieas, Nl10 1m bombas 9.�ômicas Iora deste País. munidas ou Luiz F. Budenz, de Detruít, a o co n1 uni �nl o qre 8 {�6,;tflliçriJ d03 E"ta�
!:Ião de detonadores». Estados Unidos, ex Diretor � dos Urwln? conslsío" príu-

de um jornal comunista, após cipi.lÍ objetivo da URSS e que
o ano de silencio que se íru- mundial, a!im de ae: bar CJI1l

pôs quando renunciou ao Par (1fi Estados Unido3 (l de ego

(Hb(,kcer uma «dHtlduru mun
lido Comunlsts, declarou que díal do pruletarle do s.

fi União Soviétl(Hi prepara-ae Burleoz, que lngrussou na

para uma ter celre guerra Jgrpjit Catótlca, afirma ainda
.--_._-----_----

direçã
CarMO

d • D. N. O§ CO[;J1HJislas norte-amerí
CtHIOS são a quinta coluna
russa, corno os «qulsliugs> o

Iorem psra Os pulses euro

p,'U3 .
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� Correles de Gon:'ficba e Loua

"

i?
% Para . Fins Industriais �
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t> Distr-ibuidores: P10!HhH.:im1 & ela. lida. 1?
� Rua 15 de Novembro, 687 - HLUMENAU �

i Mf>;>�ç:.,.,� �,"Ó���""Ór"Ó���"'Ó��0Ó-<c75�'"���
\{{ltenhuBI

ii"" bat Vi _ I!IU

� '-':A_í{ .110'1 .[1
!

_ ..... d�" bHO

A secção da U. D; N_ do Distrito Federal vai eu
trar em maior ati vidade, a fim de preparar-se para as

eleiçõc8 de [J de janeiro, n:\� quais deverão Bel' eleitos

...,�.�; o terceiro senador e a assembléia lcgislatí va local.
� A direção P rt.idaria udenista ear ioca está entre.

güe aos Sf8. senador Hamílton t� gueira .� deputado
.

:Kl1clid(·s Figueiredo..

.

Os doi::; têm conferenciado, nos últimos dias,
com o presidoc te da entidade, Sr. Otávio
l'dangabelra, sobre o programa de propaganda e de
arregimentação do elementos eleitorais, a ser. executado
at�, adata do pleito.

.. ,.... Sei à.o inst:dados. em todo (1 Di;:-tl'íto, numerosos

pQSt08 elt·!t0[ais e reRÍizHdt's comícios de propaganda,
Üi)ortunamento, <'\, CCrn venção Ioc'ai escoJherà os

seus carididátoB; recrutando· os entre üg'_uas do repre·
�enteção socüü e <:ulunal.

Isnlalaefies
artigos ElétrIcas

Inslaladora .e
Hlumenau

Adulterava
cedulas de. ceDI para

mil cruzeiro s

fm�mfr{� ���
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Rm� V� as ��hlei(�!�J i�� ��d�tm �

o sr. .Jurací Maga!1JiTe" qlb alé'r) de (kputado, e
nm dos cheles mai,.. prc:-;tigio:oos da politica, da Baía,
aCaba do torna.r pi:tblico (.l :-;{)U apeio a eandiJ.ttura do
Sr. OtávÍú Ma!Jgabein ao g'yVOfOO da:jUl�la u!lidado
da Federação.

Fê·lo em Ínteres>laJt'3 entroviAa, em que afjrma
nenhum outro bras feiro reunir i!';l,inrefj títulos para. a

ínvestidura do qne o ex-ministro das Heluçõa:.;
Exteriores.

FODtl: 1477

Recife. 23 (C..) B - Entre es. passagei-
ros

...
quo

....Vía.jam
a h

.. �Jl.'.dO. do. . «AIm.h'ante. J.'...
a- .0....ceguay» para o 8ul do pnis, destaca-8e o

jornalista Ca<;tano
'.
Ghm'ardi, qrie

..

pretende '.' .

permanecer, em SãO Pw.lo, Clomo represen.. sile:ro e Halióno. Falando á impren�a deA I Ainda ad'anlou (que foi o Brasil qnom
tantê do jornal, «Gio.tnale Della Sena:» e cJarbu:

.. I primeiro procurou a aproximação dos povo;
«Gnrrierí ltaJiani»" pretendendo também e8' ..... '-'- «O Brasil terà grande ir:fluencia com I eom a sua politim, de c ncili3ção de apol'l
cre�e(UOl �í:rc), «�3I'as!1 Ae" .1,946»,. �o qual o t3eU pro�reaso e as suas .riqnezes ,.naturias � g�erra». F� finalizou:

t.
ara

.........•....
u

.•......
'

tlJa analI.s8 f
..

l

..
fl I.CO

..

l

Og.l C.'.B:.. ' ...••...
e

......•. ".'p._.o..h.t.l.
C

Il..
da

.r.�.ra
o

..

l

.. 'é'.
aJu

".
t

.. a�.e.uto da

c.r.lS�. �uropela, atra'

I
- dJ BraBíl IlJOstroU.-OC em Par B o ü nico

nos8a�erra. Traz ai?d.a a rms ão �e promo, ,ves oe Eua pohtW8 de conCIlIação, atuanrlo. amigo da Ttalia, fato que.ro.s italiano.B jHU1éÜa.' ver a colaboração efetIva entre o.:GlnElUla bra- como el�ment;o mQderw1qn}! poderão (,·'quecop.
_
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UnlCO aml

Enlregou�se
EiIeu Kars!en, a rllmosu espiã germi\il ca, lida camo

8 "M ,ta liarJ" alemã, entr!:WJu-,' á,1 autoridades !::Jritani·
C!l. segundu um telegr!iffil.l d,_' Bremen.
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RIO, 22 (C. B.) .- InÍu[
ruam de �. PaUlo que, em

virtude de varias denun
cias apresentadas por co.

InfurrnaçõeS de Poços de ,Ct\ldll,<,1, fi conhecida cidade merciantes dali, a Delega.miaeira, dizem que se registou .alí difl 13 do cúrrcnte Jl- cia de Falsificações cou;,Je-gelro abalo sísmico; cauRando �prenBõe6 entre 8 popul/l .

I=>çno. Não se v·ermCarlF"n danos pesso�d3 ou materhtls. O guju prender Mario >..ocha
,ti t�b.onemo foi 8elllido tlJwbem D8S cidtdes de BoteJhoo e Dutra, que 'Vinha adulte·

ParreiJ'8M. I raudo cedulas de cem para
- --.....Q. mH cruzeiros.

� Levado ao Departamen·
to Gera 1 de In vertigaçõcs,
o falsa rio foi ali identifi
cado pOl' duas pessoas por
ele Jesada3.

Abalo sísmico em P. Caldas
Conferenciou COlll Byrnes

Telegramas de Paris informam Que (I Mh1i�tro dI)
Extüri�;r dt) BrB!:jil. sr. Joã -: NI:"cS da Fontoura, mantevf'l
longa conversação Cíjill (I sr. Jum?8 f. Byrues,' Dum dos
boteÍs deAtd Capital.

Camh:hôt"\s VT B, 3 toneladas, com 2 dUeren
chlis, para entrf'ga em.30 dias. Interessados
procurem com mgencla nossa red�ãfl' __, f�

, �WiA��_'!f.'S?�1_&fW!4*�p=:==::;==aa:ws C"�
4+I;;��ê:!::-el&�IUJI!)�®K·ef-::>����."II1O,;K:'��4Ift�4lflIetIt_�fit__�� NM�5�
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a 11 mostrou em r
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de fim de Ano!

. ,Coloca";se ao alcance da bolsapopula»; oferecendo aos melhores preços

( Artigos para: Homens! Senhoras! Crianças!

(
Sedas. LlnhDs. Calçados. Casemiras 18ciona;s e 2slraey®iras

___-------..........--,....___ -���APE�S Ramenzonift Nel���E�:�_!!!!W"""'\_�.
em

para tratamento das doenças de fundo sifilitico.
A impureza do sangue é résponsavel por muitas

formas de reumatismo. arteriosclerose. feridas rebel
des. debilidade e magreza. dores de cabeça constan
te; eczemas, espinhas e outras moles fias da peje. do
enças do coração. etc.

Siga (] conselho dos especialistas e .sê valha de
sua experiencia, fazenda sem perda de tempo um

tratamento de sangue com este grande auxiliar no

combate á sífilis, tantas vezes recomendado pela dis
tinta classe médica.

(N. 65 EC)
Prectsa-ae -le ·:d61�f.' Otlma

eomlssão. Exi.ge��M<;' reteren- _W�i!j,iIiiW!§I!If!íit�WF§�
ctas. Informação nesta Re-.

.

dação. 4V2 .-�,�--,!lJij-�-lt-���·� x�-�i,-O-.'-<Q�íli-�-..-.,-..
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Parti
Casas
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I
.,.

Buerger
PatHcípSffiOS a nossa distinta rreguezia e ao púl Ilco

em geral, que rnUdaITHJS a. nossa Lrjs Matriz. para l� pré
dio r, 505 situado fi nu 15 de Novembro .1ef·onte ao Cufé
Ponto Chie, onde estamos sempre as ordens do tudos que
nos distinguirem com sua vísíta.

Blumenau. 22 de outubro de 1946
CAsAs BUERGER LIDA.

lida.

3Vl

-�

(Matr�z em f�orianOpciii$)
Titulos Declaratorios - Natúrallzações

Encarregacse de quaisquer assuntos junto ús repar
tições públicas de !Slullwnilu, Fluáanê,!,olii:l, Rio de
Ja!leÍl'o, São Paulo e P'.JrLo -, Akgl'é.

Assieteucia técniea dn conhecidos advogados -- Abso
luta segurança e rapidez, asscgurudas pUL' tres anos

de funcionamento.

Preços módicos-O,ln:wHr:s sem com promísso,
i':scritôrio para o VALE DO 1'1'I1,J..41':
LI Rua I[j de Novembro 11: 415-2u andar sala 1

unes d'iS C6rnau - mmnen�u
Endereço tel,-"çp�;L;fico - lINTER

I
Preclsa-se de uma a uxlllar

I
para escrttorío II tratur ns
rua·4 de Fevereíro n- 5

para RADIOS
REMESSA NOVA A' CR. $ 300,00·

- N·A-
I Cai.§ft do Aíl'lll4,U'.V,.·c,f4!míO S. 1#'\,

. I""�f'r "ado di!' A"fo1!l()V!'!"
1�{I\'l!tS��wa-:"':iiJif!í%MW--�
!. .,.

r -'--.�
I

_I de

Telefone c2t�8 - (!lua 7 ria Setemnnrc

fornecedores de Madeiras em Gera!

-se para este jornal
EDITAL

"
,
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ral, Forros. S�:��10S. Mo!dvras I v .. lJ'�· I \., 1.1 lU' a ser

� Telefone 1337 I I . O elhoi -.;� 8 l � M f NAU· Santa (atarlna �
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Anunciem Nesta Folha Enfeites
Natal

Serras para

pata Arvore de

Ennenho "Dissfn'n"
� .

F, Domuing, caixa postal, W- 'I'imbó

�. reees 0$ WOS
��§oÍÓll. fi) A �ml'� •

'�go e de �ide�e
�::âA\1ll.'cdcs @ M.GteS"i(t�
� . g'f�,,"d(jj rnzisllJ.hllcw
�"(:$I!!mfl1) ��,
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Oficina RADIO fJNK[
foto AmADOR (G.Scholz)

fi .f-

Is Eleições Para Governadores e lJepulad�·s 'Esiatl'tlaê,s�-;1
. "

", !
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MscanlGos·aj1lstadoreg para automovei8 Iro

cu \\FErZEi. iNDUSTR!AT JOINVH.LE

pnupa-SH tampo e 3borrsnimenta
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