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< 1110, 21 (S.. EJ -_ O sr.. Paulo Nogueira Filho, secretario geral da U.. D. I.,
-J.f�laldo a um lornal vespertino, declarou que acredita pod�fem as eleiçies

'�; �_

estaduais realizar-se ainda este ano·
�-------_._-----_

Is eleições 11 anu�c!ada aqllish;ão
mlmich8�}is da DiSHU!Hllrea de le� raS no �.. GOl
COPENHAGUE, 21 (S E,) - riS] Sul por Peroo

�5 prim_�íros re�ultados da el�i-! l��O, 2 I
. rs; E.) - Segundo

ÇdO municipal dm.amarc�uesa d�o noticias aqui divulgadas por um
ganhos ao Pó'.rtldo. Camponês vespertino, o coronel Juan Pe
conservador. Os par.bdos da. es- rÓIJ, quasi presidente da Repu
querela e os comurustas obtive- blica Argentin3, estaria adqui
ram os gauhos esperados. pcla rindo g-randFr; terrenos !10 Rio
primcíra vez, em 29 anos, 0$ G"and� do Sul.

s;)cíais�democr�t�s não c.onse�-ul- ! Acrescenta o mesmo jor
ram obter maioria na. cidade de í ual que serviu de interrnediario

Copenh;lg'ue, perdendo cnco ca-] naquelas aquisicões de terra do
deiras, Por outro lado, os cornu- I Estado sulino o ex-embaixador
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I
nistas, qu: antes não t��lham brasileiro no Urug-uCli, deputado
represantação na Carnara, F' ga- Batista_ Luzardo.

Obl;e�ies da "II.oW, 'y.. ftr,k' Tim'as' jjJIj' �ha�I:��:��resPii:� rness:�� n.�;.,..,Si\!,U U �� \�
__ ,..--.---11__ iRstala��I�OS Etétricos I ii

-

Ir""">" 1/1... 11\.
U:\l REQIJER!ME�m DI'!

� 1_ro�o_s�l_a_·_d_·_8__C_b_·_u_,_c_·_h�i_I_I_ para �::I:ta�::7a deBlumenau /111 Ba��f����;r��a;ç������, ":; I co�s��:;��;����;'�:o1a c!:
uma alia·aIC.·a ang1n-amerl"cana -------.-� r�gim?n�o,interno d�As�embléja o �e?umte�requenmen!.o:II I

r
II.U li; Os soldados commuslas I Constltumte deterrainarà o pra- Requeremos que seja uornea-

serão alastuh:�s' LO para que os deputados o à,i p.ela
..

mesa, na forma, �o
� IN T· N O [S E' _ senadores que ainda não toma- h_egl�lcnto,. uma COllJlSSaO

WA:sH < G O ,2 :. ,J
rarn ,posse das suas cadeiras e

I
especial composta de I::. ruem-

rodos os notte-arnertcanos '

c

• bros - ti 1
.

•
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r Óe ,

. façam. I) prazo de que c()cqta nros para o 1111 (e promover,
de tendeuctas comuntstas se- II • • , .�

'"
\ ouvindo as autoridades cornpe

;" b
.

d '1 D· ) o regImento interno e oe 90'
'

. ,.."
rao arrs OS p, o epar: a-I di: N" d' .' .' I tentes tecnicos e pu.rtes mtcres-

ente de Guerra de todas 88 ,.,las. � aoy evera, pois, o

sr'l d _ ': , '_ ", ,lO
• •• Getulio \1 argas demorar-se de- sa as de maior responsabilidade,

Iunções G1J.'tlÜi ou Indíreti- .

�
. urr st d uas dicõr -,
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masiado para comparecer as
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mente ligadas a bomba e to '. do S id I:'> t ab .j que SÜ encontra o País sob os
.

r dar Fo] o ue
sessoes u ena o. "es aS"

1:'11" .:
' , '"

ancs..
OU ao a,

". �
. �.q. porque. Estado o ex-ditadur. op- p.ontos

de vista de inflação, cus"

s�ll'evelou, extra-ohewhnen! " tará, pois s. S3. ainda hésíta.! to de vida e greves, elnborando

AIO?a segundo a me-sma f( e j "Entre les dellx mon coer ba_jldl1 relataria geral das condu-
de íutormação, essa me, ida; 1 . II sues a que tiver checado pata

t'
-

.
' ance., - ""

deS.lUl-se 8 entar que. sOl
'

os devidos efeitos. Sala das Ses-
repitam D( IS Estad?s UUldos I Um Distrito Berlinense sues, [3 de março l;e 19-f6,"
C'lBOtl como os V(f:1 8 OS !lO

D.' - ,., ' '.', Ia, r

Canadti. Revelou-€El!:lO mesmo e!japl�\ a: o .L"Ü1M_'bdInel
!emp"', que os snldados co- 8()l�1Hh$ta-Coml1n IHta

-;l

J-mun
8'68 serão l;féstad()s dos, Os sOclais-dcrnoçrat;lS de Span-

�, tfllballlOF8 !1e deeifrBçào de)c1au. distrito berlinense, reCl.:S<l

!

f
C:idíg. s seCi elt,s ou c.oafídC. n- rau:-se a datO apoio ,:0 plano de

i cwjs. .! fusao com o�tas, Lei.do

da
I)

/

protestado, ao mesmo tempo'
contq o fato de est.'f o Comi
tó Regional de Berlim agindo
contra o que os dirigentes do
P,;,rtido Socia'-DemOcfZit3. resol
veram no dia r' ão corrente.

Depois de observar que «os laços entre os povos
britanicos e norteamericanos i'u.o Ulo for-tes e duradou-
1'08 que não exigem a Termalidade de um pacto escri
to para dar-lhes realidade»; o «New York Times» a.

presenta contra a aliança anglo.americana, proposta por
Ohurchi ll, dois argumentos: a exístencia da Organiaa
ção das Nações Unidas e os problemas coloniais que
ag�tam o Império britanico. E' evidente quo um pacto
unilateral dos povos de lingua inglesá redundaria cm

desprestigio para a ONU. Além disso, ell:)bora codían.

i
;
,

;

�

o
nd ti

LONDRES-{BNS}- Ouando I possível garantir os povos con- i sore�" não cruzarão
.

os braços

foi laüçada a primeIra -bomba I tra suas conseqlle!1cí�s. e,m lace da persp:ctlva de novas

atomica, houve quem afirmasse I A unica conclusão a que se g l1erras d� agressao,
.

que, paradoxalmente, o terriVB1! tem de chegas, portallto, e que . ? mundo da bomb� atõffi!C1a
engel1ho preparava o advento da é indisoensável, por todos os c. tamb?;n � mut1Td(� (la O.N.�.

do na sinceridade da IlJglaten'u, os Etitado8 U oid('s nãt
paz. 1.'5.0 terriveÍs eram os seus j' meios, 'evitar " edQS;1í) de uma I

E al; l�ac;ue'l t, mdas Saber(10

estão cúmpletaruente con vencidos de q ue, em virrLldt efeitos que, para o futuro, nin- j nova guerra, E, felizmente, exisl assegurar para o nluo.do uma

(Í') pacto, lJã,Q seriam obrigados a intervír muilas vezes, guem se atraveria a utiliza-lo I fem fartar possjbtlidad�s nessedJéiZ. duradou�a. baselada na

contra os sentime:l.lto8 do seu povo, para delender' at< pelo temor de sofrer" as su,\�' sentido, O mundo da bomba li ]ustlp � n\iJbe��ad; 1-)
colonias bntanieas em perpétua T0belião contra o jugo proprias consequencias, ,üomica e tambem o mundo da. (or aro ur,_

'S·' N
.

-r

1 Infelizmente, porém, os fatos Organização détS Nações unidaS'I--��""""da t:1€tropole. '-- ão palavraB textll-ds do « �w ror \
mos�ram que não será

.

a exis-,�, se as �squadra� .que, em tl� falecell O marechal
Time,8;J' : tencla da bomba atonuca que t!l11a analise, deCidiram a pn- i\Jfl f.if.l

«Temos complda confianç.a llQ desejo e na Íoton- t��rá a paz ao �undo. Essa paz, meira ,guerra mundial, torna-I , V�� �li�nhJerg.�
eão do Governo britanico de estender o direito de fW· somente podera ser alcançada mm-se, segundo se propala,! NURE�lBERl(UE, 21 (::S. E,)

to-governo, o mais 1 apidamente posúve}, a todab aI- pela colaboração s:.t1cera, e leal absol�tas em face dt. bomba 1-- ,0 l\1a�e�hctl von !31omberg .

• j- 'I " A -. l'd- .:-, . . .', 1
das grandes potencias. lodos os atonllca. tambem a LIgas das1,antlgo

ffiwlstro da Guerra de

pai ..es do m peI 10 ....":i.. illec 1 .
a q,n� esse processo .se (e· esforços tem de ser feitos nesse Nações, que surgiu como resul- Hitler, faleceu no Hospital Mi-

eenvolva, deSapa1'6CeraO as dUVIdas norte-aruerlCanaa! sentido e a exístencía da bom-j tado, da derrota da Alemanha litar norte-americano desta ci

l!iobre a veleidade. de H,ma alíanç.a,. por...
mQtí \1.0

das con- I b,a atomica só póde s<>!Vlr de eS-1 em I g [8.é um velho traste imp:;es· f d�de, vítíma de um colapso car-

.sequencias impel'1aís. Se a Orgumzação das N�çõea Dili· tll:nulo, aos. povos amante� da I tavel, c�mpara;i.a com � �.N.U .. dla�o.
,

das übtíver êxito. não será necessaria uma ahac�. Se a paz e da .,hberdad�, fa:end..-lhes I
A colaboraça? de wd ....s as!., � marechal von, Blomberg

. _
_

. ':r �
. . _. .

' lembrar que a aphcaçao do po- grandes, potenClâ$ amanteS da· Jél vlr.ha sofrendo ha algum tem?

Ol'g�_mzaya(J das Naçoes UOIdas !alhar, muste pouca dedo atomíco nas guerras trará 'paz, que faltava á Liga das1po de uma molestia cardiacade

dÚVIda de 'que o povo norte-amencano se volte pronta ao mundo sofrimentos ainda Nações, estCt assegurada a I c:arater cronico, sendo recolhido

e ansiosamonte para a alíança anglo nort6earnericana». piores que os terriveis sofrimen- O.N.U. O Essencial é justamen-/ ao hospital onde faleceu. O ma-

tos impostos pela segunda g-uer. te isso, Quebrada essa unidade rechal von Blomberg seria uma

,,-:�.,�� O "�l'i'-��..,...�.,.-?(-.�-.-.. ia mundial. de l'if;ão. seria inutil negar que 1
das testemunh'ls de ViTilhelm

AI
.

. Dispõe a Associação ComeJ'ciaI e
Nã.o se pôde esquecer, tam- a segurança mundia está vir- von Keitel no Tribunal Inter�

a u.na,.-se Indu8tÍ'íat de BLumenllu, sita á rua bem, por outro lado, que a bom- tualmente desfeita. Mas não há n"donai de Crimes de Guerra,

� . ba atomica poderá, acarretar o motivos para pessimismo. As
15 d.e Nbvlílmbro numero 610, de um GRA�DE PORXO em desequílibrío de forças atual- inevtitáveis divergencias entre as

O seu, ediHejo para alugf:lr. mente existentes no mundo e grandes potencias serão dirimí- Suspensa ;) exportaçã{li (j@
Tratar na BU� Secretaria, em uma das salas do mesmo criar situações imprevisiveís. das, como to foram tantas açUC3r

predio, nos diusuteis das 8 ás J2 e das 2 ás 5 horas da Na segunda guerra mundial, a vezes no passado. ,Os paises RrO,2i (S. E,) - O go\!crno
tarde. Associação Oomercia! e Industrial de Blllmemm - utilização em gande escala da que unico seus esforços. enfren- brasileiro resolveu [Ião per-
,Mario da C. Mello .� Diretor Secretario, 3v3 aviação não conseguiu afetar taram as situações mais criticas J)itir mais 8. exportaçào do

,,��-.-',,"";"•......,,*....,.�-'§-;ll-,1fIO �ili-ii\"_.-�-�__� .,-. seriamente a importancia do na segunda guen"", mundial sa- açurar, embnrB 08 importa-
poderio naval, mas a aplicação berào \1nir os seus esforços pa� dores estrangeirús pl'eiendam
da bomba atomica pode modi· ta impedir que tenham sido adqUirir li sllca de lAQuear fi
ficar a situaçã.o. Desse modo, vãos todos os sacrificíos feitos. :)f'3; 210.0aO quando no mer

as perspectivas de uma terceira- E' evidente quem; povos

que'l
cado interno élü Está sc,ndo

guerra mundial poderiam ser sem relutár. derramarem seu cotada a Cr$ 1) O,üüO.
tremendas e, virtualmente, im. sangue para derrotar os agn:'s- �._�"--__-.�-__-.--�

W. ChurchiU e o gaL Montegomery

Ou trOll i118ütOi,

Hosquifol
Welzel-

abaoI'lltaruentB ínofensÍvú para
pele ,Efiéiente proteção contra
PiCADAS DE MOSQUITOS e
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Coopere COnl Q·· ..Serviço
reflorestando a área'

iii! -=

Nacional de Mataria derrubando
com plantas que não criam gravatáso

."_.-.-.!;E3�-:.-.,.�-'-+-+.,.....4\Oo· .-.-�-.-:'_.-.lE"i.-<?-•.-'._:_�:':'_�-.-4>- ......�-,-.--4' .-o->!-jl_;_�-"-."",,�---oS>--.,, 00 �"'-�--Ii''''''''�-�-i!:'-!lí-!!l'�-�--<i'

Prado .d.. fi
...R.·. iO.'.' La. Menor' fOI per.dido nesta C.i...d. a.dei dia. 19. do. cr.,. um pequeno rolo

1• ...

ti, Rapso.dlE'. contendo plantas de construções pertencentes ao sr. Jr-ão
_

. .�', _

..t"; ". m�, Dalagassa. A I?essoa que encontrou _PE_?e se o
.

favor de entre-
- e,..l�c.m��:� ....e él Vi .Bl�� n3S

ga�, na A.g.encI3 da Ernpreza iiuto-VI<l(;ao Catavinen-ie, pelo Que I
; ":" tamma;EaS e DrogarU1S. sera gratlftcada. 3v 1

-

.....,.,,;." "�.,::--�.-�,*,,,,,,".-�--�-.o �-�--,-."""Q-<lP-�-'Il>-.-<l'-� .,�.-...- ...-.-lJ;-<lli.-""-�-� o "-.��-<I>--.-�...,,"--D--.

M i I h ô e s II
De pessoas têm usado C"ID
bom resultado o popular

de�U!'ativo

9 J 4 I'
I

Consultorio: Rua Candido LOpes, 50 (esq, Rua Dr, Murici)
-

- 10 andar
-o o I!.S�;; "'ffI � «,[) lI\ i-'à. ! Li�� i-i ..

CURITVBA PARANA

I
I
Causas civis,

cnmerciais,criBlillaiSI�"'" Al'l�,-·,,,,,,,�o i30•• ""�I ff\", h_4Q� l';!:'" � 'in> n@",qllle trabalhístn.c-Cobrancas c contra- ;Jd.... il.lUl
"'"',� 1l.Q· .""<=3 lIJI. l"',üliJ\:lEi. �. rape I' ur; !-atHO mayer e "

tos, - Constituiçâo de Sociedade!"

I
tne dh co

Anônimas etc.
.

'

Clínica geral. Especialista I Me dl co asslstente do

d Dr. FRANCISCO GOTTARDI do Hosptta] Sra. Izab et em rr:OleStía�rlda gaI1'hganta H?SPITAL ?\Nl'A lZABEL
m narrz, OIlV!.�08 e o OS. Cli níca Medica e das ere an-

C�ef'�çõ"""s Consultas: Hl- 12 hs. e 15·17 os.
G I Radiodtaguosttcos

�el. 21 -

ResiítÍJ,�Q����NTO CHIe) CLINICA G��� ��VMEN:\U . RUA PIAUf.:_ -0- Bi.W\'ÍENAU --D-

Or. AffollsO Balslni 2' Tabeilião NOBREGA Dr. Arão Rebello I" OH. ACHiUtS RAíS lU I liMedico Especialista em edifidifi da P,efeitura ADVOGADO �I
doenças de Crianças Escrípturns. controctos procu·

Advogado i l�rl,ie da Pêle I rocõas, protestos de Ietecs f.iJseripturiq fRua Paraná, 31-A-Tel. 1436
Rua Li de fevereiro N' 7 IGompra e venda de ímmovaís,

Alameda lho 13r-ioGo J BlUMENAU
_____,_,.,""""''''''''''�_'''''''''.",....��.""'c""'o""n""fi....ss.;",.õ,;."e..,g...d""e""""'=�t�. _"'.........� ,_-==,,=J I

suas matas e

Empregado com real successo nas

TRAQUE08ROfWU ITES Ei'1 TODOS _9S
SEUS GRAUS E SUI1$ �1i\Nif[STAÇOE�1
CO�iO SEJP.t1: TOSSES, CATARHOS,
BRONQUITES E COÇUELUCHE.

fUNKt

�'I�G ;:'1;..[A a t51;Jr.lf..(;Q.OS RmS.Ntrl.� o i.;:o�ncA.-O;

,�����,:!j
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uor-iocleAnálises nasa do Americano 8.�, Thlercaoo
da AutomoveÍs

Rua 15 de Novernb.. 588 Fohe, 1201 ... Blumenau

E L L I . N G E R & C I A.
A PEDEJSCOUTD?�SONsRSS·EMGIEUDI.. NICToE-Ss E... ·X.A·m..E-S·. ASSEMBLE'IA GERAL ORDIl'-L\'RIA

'A filVl �. ia. Ccmwccação
URINA(complefo e parcial com dOSflgem)-f.EZES (Amebas, vermes, sangue ocuIto-ES ,São cO,!]VOetid�8 os aeuh .. r es (icio!)ista.� da sociedf1d.e

CI�RRo-.(.pe... �...q.
uiz a d.e b.ac,ilO do .I(o

...
c.h)-.S... EC.·•..R.tÇA9 (pesq�iza de .d.iP.JOCO�05, elc.,. er,pe.rmat?-I �.non.lmii &��:1!! de8!�.[1,ad_!, ptl_ra 'il:i� fll;:".se�biej� .ger�l (lr�diOà

z01des)-SANGUE (Sorodiagnostico d� Lues (Reação de Kline), - pesqurza de Hernatozoarto I!U, que dev _rá reBIIZHr _.e [l.1i seue ::_:OClS!, a rua l.] de

("!alaria). �onjag.('m de g�obulos .. temp.·0. de coazulacão e de sangrla, dosagem �a Hemog�obina, Il'I��err.bro �. _��7. desta cld�C1e\' as I,. ��r�8. do dia 2� de

glico f, acido U!lCO, reaçao de Vida] (Tl:O).-UQUOR (Exame citobaclertoscopico, reaçao de I
mm Q_O do C�I'.I ente ano, a-Il rn-d e {H.l!b�rar('m sob e 8

Kahn, etc l-MUCO NA8Ai.. (pesquiza do Bacilo de Hansenl+ ULCERA (pesquiza de

TrepOne-!
seguínte.

ma palida}-SUCCO GASTRICO (exame completo, dosagem da acidez sangue oculto. erc.) .

ORDEM DO DIA_
FORNECEMOS LAMINAS E RECIPlENTES GRATUITAM!;NTE I' - Exame, d18CiJ8'ãu e e pro va çao dRs contas da

Instalação moderna: estufa, autoclave, colorimetros, ele.
I.J

Dire�tll'iH, relartvas ao exerctcto de 19'1;). nutaüamente•. re-
.-�-.-.'_..-<a--.-&---, ...�4 o "'__ 4>,-._._._�_.._.-.-.o .,-:-.. .._�:_�__�*-�_:. Iatorto, balanço. conta. de lucros e perdas e parecer do
a Aa8'; • ;4;;,.lii4i.Ei@.Wp;$QM92!iWtimm· iMltlMtUl47?' 3'[& ',g

- , Conselho Ftscal.
2a. Eleição do Conselho Ftscal para [; exerctcln de

_. ==_.... � W _M� 1945 .

5a:lciw; e 6heeita,,;;i'? I I 3' Sugestões de interesso soclal.
Blum enau, 14 de Mureo de Íq46

) 8S8.) JOHN L FRESHEL - Dir�tor·Pfl'·sidente.

ll'� fabrica de Ttntas I�8hunenau Lida. •

I �
I).. TinIas e Vernizes • Materi.,1 par"

IPintur�s em Geral

.'111 T_i_n_t_él_5�e_m_,_b_ÍS_1_ld_8_a_s_para a rris t:IS
B!�fíí'H:fiau • Sita. (�� - 1', Ô

____�_ll

..
1 smus é BiU Molestia Cronica e Exige

. UIII Tndamenfo Cronico
3 x a

Dr. A.C. PACHECO E SILVA
Este incisivo conceito do ilustrado professor

patricio é o �rilo de alarme contra as formas er

roneas de enfrentar o problema da Sífilis.
.

A impureza do Sangue é uma doença rebelde,
tornando-se necessário um tratamento ené-gico que
deverá ser continuado embora hajam desaparecido (JS

principais sintomas: Cancro venéreo, Reumatlsmo.
Feridas, Erupções da pele. Dore� de cabeça, Pedra
de peso, Fraqueza Falta de vigor etc. O De purativo
Tónico.

"Medicação. auxiliar
no tratamento da

sífilis"I
I

e a mais valioso auxiliar de médico no
.

preventivo e curativo da sífilis e suas

.

conse quenclas.

tratamento

'1
�����������-,�

.\

Ifoto AmADOR (G.Scholz)
_.'USt !idb }3 J

A. Lubo� Competencea Profissional

Rua 15 de Novembro, 59bCAfF.· CO
Li idac�

f:j
Gran eSempre foi e continua a ser

Melhor �or moti�o de mudança, a «Exposição» el'-tá :)n�iillaDdo seu g.rando va- �
nado sortru.ento de Fazendas em geral, Brins, Rlteado;:, Casemiras, .. Rou c'oik
� � pas Feitas, Algodões, Linhos, Raíons, Voilles, Guarda-chu vas, etc. õ'"

por Pretos nunca Vistos
I
G

Para oPgoci.antes do interior e revendedores, preços especiais.
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· lacuúas.«bt;erva'las nó. plei
to de;& de dezembro úldrrio" ..

o presidente da Republíca
encarregou os ex-deputados

legislativo, quando, então) o assunto será ob
jeto de delioera cão do parlamento nacional,
de vez q ne a assembléia -nacional constítuin
te teve seus poderes limitados a mataria de
elaboração da carta basica do pafs.

_

Azevedo Lima e Mozart Lago e o Senador
Ivo de Aquino, da bancada catarír.ense, de
fazer a revisão da lei eleitoral vigente, afim
de. serem apresentadas sugestões ao ministro
da .Iust.iça, accnse lhadas pela pratioo. Essas

sugestões serão apresentadas ao ministro Ed
gar Costa, do Supremo 'l'ribunal F'ederal, pa"
ra serem coo vertidas em decreto-lei, qne vi

gorará até a instalação definitiva do poder
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o Partido Social-Democrata da Suiça f�H ChHHD propugnar o htg
grasso do pais aa flrganizaeão das t�acõe§ UiiUi®s. I resohsção ai"

�rovada ObSf:!V3 Que ii li hm�h'a comHcão sara se aH[!gir �al objelhHJl
e o recD�hecmumto do �hH�i gonrno russe, tom @ qSBal a S�iça
nunca teve relacôes dip!amaUca§ •
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Billlllem, U d:-lrffiiiiEsiCiaijSanco Popular e Aqricola do
Março de 19�6 !�A�ersari��i Vale do ltajai

F e "'"' ""MO'" ..........." "."J Anlversartameé hoje: 1 Coop(,lrativa de Crédito de Responsabilidade Ltda.
�"""!""�������������������""""'''''''''.......���

I A exma, srta; Yolanda Cam ASSEMBLE'IA GERAL ORDINA'RIA

Is causas da falta de aPlicar no Distrito \ pOS, filha do sr. Alfredo Cam- São convidados os srs, c ottstas para se reunirem em

.

\t' ...1I . II
Y j poso Assembléia Geral Ordlnar!a, no dia 29 do corrente, ás 10

Ife�era!l 'I; -A exma. sra. Zeny Borba horas nos: salões do Teatro Carlos Gomes, fi Rua 15 de
. RIO, 2 I .(�, E.) - A 'prop�sito, da alarmante ,falta de .açu- I�lacedo, residente em Curl Novembro, n ésts cí-íade, para de acórdo com os estatutos,
car que se verificou nesta CIdade, o sr. Barbosa LIma Sobrinho. i ti ba, tomarem conhecimento e deltberareru sõbre a seguinte oro

presidente do I. A. A., apresentou a seguinte explicação para O sr. O. G. Fatz. dem do dia:

o caso; Nascimentos 1.) Leitura do relatório, balanço e demais contas da Dlre-

"Estamos em face de uma izreguIaridade na distribuição de teria referentes ao exerclcío lindo em 31 de dezembro
Encontram-se em festa os d 1cotas, de acordo com o racionamento. E estamos investigando. e 945.

So.' uma. irregularidade explica a situação. Desde o começo do seguintes lares: 2.) Eleição dos Membros do Conselho de Administrução
" Do casal Hichardt e Hílda S I t

.

1\"' d Oracionamento, a despeito de atrasos na chegada de açucaro atrasos seus • up en 8l:l, Dlretor ie Executiva, aemuros o on-

Valdrick, com o nascimento Ib F' 1 S l' tde ::. a mais dias, a quantidade distriboida é suficiente para co- se
<

o isca e seus up en es.
u do uma menina, ocorrido dia \ -'l' ,-

d 'l' •
'

jbrir todas as necessidades dos possuidores de cupons. h urspostçao os srs. CO isras para serem exannna. os,

No mês de fevereiro, por exemplo, foram entregues 70 mil 17·. I acham-se na SEde desta SocieIade, os üccumenjos à que
sacas para o consumo do Distrito Federal. Se a distribuição está DI) casal Helrnuth e Renate I se refere o art. 23 de BOSSOS Estatutos,
de' deacord

.

Sde b
., . Hõêltge}J8l} ..

m, com .0 nasci-I Bluruenau, 14 "e marco de 19"6.seu o teíta e acerco com os cupons, não po e 5U stítuir a crise.
,
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E' porisso que estamos investigando".
mento OEl uma memna! I. OSWA.LDO MOELUviANN .� D

.. ireto.f Presidente
._�_""_._._�_'I!-_�_*_. x<;-�-""'I.9:-�-íft-�:-�--�-� -_Do casa� 'I'erv sntíuo ,e +-+-.�t.l!-'\I>-.'Í)-,'l>=>1\i--I!li-<{jX ;;'�"""��-ii-l.l.���

Marta schmldt, com o nasct-: e'il Ci1'ilmll�:_"_��--4i-:-�-§--§j-�-�om-*"""""�-�-!I$-�"""�'�-�\ mento de um garoto, ocorrido !Recomilmda-se nes EJJ.I. fUl !!,ílf!�hi!llSaO
I .• 1 dia 18.

I uma uVi�llf�Sª aUhnh: Mm- Constitucional
T Banco. Popular e Agricolô do Vale de ltalei! 'I \l N·.... M'"

.
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lar" �n!M��-rtmefh:ai1a Aprovada a ata, o Presidente

li!! � ilNU em . N . TB JARIO Os principais chefes n, ilitares .

'T � I comunicou á casa que, de acor-
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t·· l norte-americanos, ouvidos ontem
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m do com levantamento' eito pe a
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* C/Ciso com aviso de 30 tHa!! 4 O/o • ,- . mbros da bancada do PSD, la

I
.'.',, " 60 dias 5 0;0 1 Clinica Especializada de tados Umdos. e a brã-B�etanh3 da UDN, 2 do PT8. [do PS,

f@ Idem íd m g'l dias Ô i12 O/n &t
•

I
devem assumir uma vigorosa

II I U I i!"lI'K�nll""""" I do PPS. I do PRP, I do
I Idem IU!Cill 18U dias 6 O/O � tl.nH�U ... fH'

g, •.

atitude mil��ar_ perante? :nundo
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.. n i Doencas da Pele -. (\i,i'harlill conturb:ldo . Us g-eneralS Eísen- PCB, I de PDC c I do pL, e

\...., ,--,ts. ra.zo dJiO b ill:m�ii' I 5!z O/O I �'convidou os lideres a enviarem

�.
Idem· iaem 12 ]f;
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O O/O íti

I
Cursos espeda!izados da Medi-I hower.

e Spaatz, assim como o .

I . , a mesa as respactivas índIcaç,)es
• cina Infantil e alimentação das proprw secretariO da (TuETra, I.. a fim de ser nomeada e piOC a-

ffi.....�-:.-:if-1t-�...,..E-<lii--li--� O 4;-.--�-.'--�-'$!-�'_�"é criancinhas. - Medico-Chefe das sr. Patter:0I1,. rec?mendararn a
mada, na ses�ào de amanhà,

IIdm' itid� �. d'er' II��� de T� LOr"lni
seções de Higiene Infantil e Co- p�orro§?l"çao aba ,leI so?r? o ser

aquela comissão, conforme d:s-

II d �Un O . r.I Ulifi i�. .

n !li' IIi
zinha Dietética, do �entro de Vl�O InIltar o ngatono.; põe Regimento.Saude. - EstaglO de -' anos no

"_._$__._�_<>_._�_._. X t->(Io-.+-.-e-�-'Í)-�-�-�
BUENOS AIRES, 21 (S, E) I de que a vitoria de Perón é ine-, serviço de Péle e Sifilis da san-,- A Associar;ão das Organiza- i vitavel. A carta vem assinada ta Casa de Misericordia do Rio A V I S OçCles Culturais e Profissionais da

I pelo
secretario da Associação, Janeiro. - Especializado em Ma-I

f=.:1' � U

Argentina, que apoiaram Tam- J. Fernandez Rivas, e diz ser laria pelo Departamento Naco- Comunico aos interessados que pela Loteria Fedt'Hd do
borini, adm.it.e� a ,sua ,�errota<! essenci�l�que "a democracia na nal de Saude Publica. -_

� EY:-j' dia 30 de março, s�b1:!do, �o�rerá a motocicleta Harlye Davidset!
Em nota dmglda a Umao De-I Argentma, em todos os seus Chefe, durante 2 anos, do ServI- de 24 1-1, P., de mmha proPíltdade.
mocrat.ica, a Assocíaçã� di� que I grandes nucleos, tenha represen- ço de Malaria de Blumenau. '.
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CELfe SiLVEIRA
"em VIsta das provas lrrefrag'a-I tação parlamentar, de modo a �-I!J�""'�--.-�-"�-'&1-�"-'" o �-�-."""'''''��-I!'>-��-''-''
veis das cifras, o unieo remedio contribuir para a. solução de um I Modernissimo aparelho de Luz

que nos resta é reparar imedia- sem numero de problemas nacio- OUra Violeta

tamente os no;;:sos erros passa- naís importantes que estãu pen- D' lt t d d'
d d d·

, .

d d t "F d R" ,. a conS'it as, o os os lOS. HY � C'IITN'�TO�T S E \
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os e nos e lcarmos a e uea- en es. 'ernan ez lvas. aoml- '" < , H h..:J _ �l l:l 1\, :2 [ (. ) - uma opOSlçao COlltlllua a a

ção pública do povo, dentro das, tindo que 22 dos 32 deputados no Edz/tClO ,PeZ�e1' (e_m (rente, - A informa(;ào de que a Or- Ar�'entina
-

e a recusa de com

doutrinas demócratic�_s"'. .

I da cap.}tal serão peronis�as, de· �o Hotel Vztona)" aas 10,30' gani,zação d�_s �l..sso,ciaçuEs CU!-I ela assinar o proposto tra�ado
Um porta-voz da Ulllao Demo.-I, datou...

que a sua Assoclação re- .aS.12 e das 1430 as 17 h01'QS, turals e ProIlsslOnaIs da Argen- de defesa mutua . .). - mamtes�

�at���� e�ür::��:��ça�ãopofserd;i�' ���e��dO�o áp���!�q�e�leO;::st!�l�! Fones: .'.433 (Consultório) ��a ::;:l��: �l:it�.riar:f�r���ó�! �a:. ::e �u:;��er r:�:�I�C�S d:��je�
que de um momento para outro tam ii mmona, sejam dadas aos opinião predomim nte nos meios 'I '. ..,

Tamborini poderá ganhar a dian- socialistas. comunistas e U�"!lO- 1.101 (Residencia) oficiais d;;qui que os Estados ncanas tome.m. ,medlda_s Ig'uals,
teira na capital federal e depois cratas progressistas para que Unidos deverão êst,,_r Ixepara-I-J.·

- a posslbIhd�de ue que .0
vencer na província de Buenos tenham representação. De acordo desisti:r da deputação e dar ao dos para tal acontecimento. As supl�mento do LIvro Azul

1
seja

...
Á
...ires, on�e é. forte o eleitorado. com a lei congressista argentina oartido O privileo-io de preencher atuais inclicaçoes quanto á poli-I pu�hca.do� para trazer a Ul?e
Entretanto, a Carta da:Assoeia- os assentos do Congresso são I � vaga.

""

tica que os Estados Unidos po-! n:31s mtormaçi)es do ,que dia-

ção das Organizações Culturais propriedade do partido e não derão seguir a este respeito em I
rLmente se mostra aquI, com a

e Profissionais constitue uma dos candidatos individualmente.

=,liDll3.S g0r�i� sao estas: I. - os I descober�a paulathla dos ,argui-
admissão, da parte da oposição, I E' facultado ao deputado eleito V E�DE-SE Estados Umdos reconhecerão o

I
vos nazIstas. As alltondades

"�-.-'''��-�-.-.+-'''-�-.<f Xt>.-�--."''''''•.-<iI'�(i>-.-!5.,...,..,_''-, um motor Diesel _ novo governo. entendendo-se que I
americanas declararam que se·

terrestre, marca DEUTZ, lfi
isto não significará uma aprova-l melhante politica talvez encün-

Dgua de Colooia Prado do Rio .. La Menor 12 RP., quasi novo. çuo da política de Perólk O I t�e certa resistencia clt parte de

E J·Z (.il· luu"nm��:u�a�s���:d� .p�e c��f.OL�:{�n��� �t��,Soc. 1 �:li�;!��to a,��e��7���! p�:a ��rg'���: I �i;:l��:'S rr��:r;: ��:��,���Spr����
!I.on"'III"B�H!! "'11> Q w ....naMo ilO� tin8, e \VIlham Pa\\'le�!,' atuai-I radas: a tUdO arnscar para se

f
. Im' BLUMEl"·lAU 2vl ) _

armar.ms e ll.d'ogar23S. mente embaixador no Perú, 2,1 manterem em tal posição,

de
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eiA. WfTZEl INDUSTRIAL IOINVllLf (MarcJl RogígtnHia)

fsoamenda-se para hospitais, oolsgiost eta, pela sua qualirlade desinfetantfl.
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Andreza Campos da Luz
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