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Rio. - o fl@cld aduaneiro
Rosalvo Barros de Laíor, I:IU

xltladn por seus colegas SIl
vío S06re8, Francíseo Pires.
Erlberto saroddJ B Salvador
Napolt, o martnheíro da At
fandega Newton Freitas e o

policia pcrtuarlo Osvaldo Pa
checo prenderam em flagran
te quando deixava o caIR a

pós a chegada do vapor «ser
pa Pinto", vultoso coutreban
da de joias em pouer do co

nhecido ourives e fabricante
de jolas Viriato Vaseoncelos.

. 'I'als [loss, que ele terlli Bd-
Rio (E.) - Antes de renun- quírhío em Portugal, de onde

dar ao cargo de Presidente da estava regressando. estão a

UDN, ó ar. José Américo fez valíadaa em 300 mil cruzei
as seguintes declarações a pro- ros.
posito dós .acordos que se vêm

processando .nos Estados entre

o PSD e elementos do extinto
Partido'Comunista:
..

-':'''0 voto é obrigatório. Nin
guem deseja impedir ao eleito
rado do Partido Comunista seu

exercício. O que se deve estran.

har, êotttU::!O, é que se façam acor

dos pata. a 'iuclusão ele elemen

tos comunlstas na s chapas de

partidos que procuram anular as

representações do PCB 110

P 1· ...."

ar arnefil.O..

Vanoso contrabando Prooesto o
. t.

de joias I ropos O O aumen O

e do i m p o st o
.

RIO (C B) - A Comissl:jo. de 1 bate-las, Disse, e ntã», que c úni>! (''\0 do Imposto r;e Renda, tarn.
FmauÇ1IS da Cam.a�a concluiu �s I co crite�!o rawav.;! a ser segui, I bem aume;'ta. Q receita de cerca

eatudos", da Materla orçamentária I do ��ll�ls:e e:n fnquédr.�r as [;<0-1 de 460 mi�hGes .de cruzeiros. Pa
Durante �s trabalhos, o deputa. C€�SI_U��e" nos

_

Iimites C1:1"
i
ra este nlrirno imposto, sugere,

do Horácio Lafer, relator da re.: �osslbll;dDde!!. '_lJ:e�t:I, então, LI I ele o sf:guint,�; a) seja res t.. he

c�l.ta" leu longo parecer sobre �s d_eputaca HOfaC!(J .Ldt'r, a IlCU::S:·· i l,�cido o imposto adicional de 20

dlhc�,dad�s eC0nom<�as fiuaucei- �da.de de se aumentar a rece.ta I por cento, embora dispensando
ras ao paIS e 03 meIOs de come J:t;, para tanto. pr';:g-a ser impru--. i se o clJllg'eb1JJEllto de 50 por cen-

I ClnálV�l vat�r a. cam:u:, (I 2l�1l1.1�n- ! \': no .8�.n�o do Brasil,_ que as

"1
to di) irnpr sro r a rcnua eco m1·-1 !);�.pnmnzllc.ad;:s são hoje rneno

posto de i�.pOHOS ,(e importação res, b)resta�)eJ. eCllTIE.nto do impo.5-Pelo reajustamento clns obras I to progre.2SIV0 sobre as rendas

I pretende o relato!" Lia Receita i da:� pe.s��a" físicas, acima de 200

Escritório: Edifício Mutua Catari- t aurnentar o nosso (·rçJ.'T\"nto de '':llJ CHJ1.êl[OS; c) aumento d� 4-
nesse. Saia 15.�Fone. 1150

'Ic.erca
de

4c.O.
milhões de

Cf.!l7ei PO\� [.;�rl_to
no impc.,ijto das pesso-

Besidencia: Alamêda Rio Brim- I �o. Por outr� �ado, �,1fn o� .r:)�:". ��::l �[]rHl1a::;; d) aun�ento :.1e 7 per
co, 31· - Fone, 13'75 I jeto que apresenta para m"Jlha-, cetim na renda dos ti tulos ao

_________
---'

. port:.dor. jii que a situação atual

pe,mite a 'fuga do imposto pro
�:·JO gTe�'üvo.

Dr. Arthur Balsini
ADVOGADO

Com todas essas me rlidas e

süg·�stões,_ cbega. o relator à se

;:\Ultlte conclusão orçamentar.a pa
ra o exercício fie 19't3: Receita.
- L� 525,°42.000 de cruzeiros.

Despesa - q,5!� 741936 CfU

zeiros, o que dá um superavit de

8LUMBIA1l Domingo 5 . de Outubro

sp
Com vistas ao sr, Del. Rega de Policia,
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SlÍo conhecidas 3S artes do doent�as. e desarrazoadas de
=

rios, sem qu.alqner mérito, .Si�lãO �cos '1.1:1;) €5t:10. empeciCmdiG§. a)'
nem o carater mer.c.,en.a;io qu a

peralta elevado ao cargo de que e caps z f!'az!luuos co este de servirem para wgelr;'.s ponto ce associar-se covarriemen- deu a sua gestão ostensiva 0_

diretor dR jnrnal por golpe de m<: se faz com os stmt os eu- que os puxas sujos não P?ct�m t,� à .multiíHo de desiludidos que i il:,pr:'I1Sa - ileprenativa da óig

sorte e á euje inabilidade de- gatolados. Procuravemos a- ou não se sentem encorajarros diaplicentcmente e n t r e g a m os nidade nos seus trabalhadores

ve..S6, inicialmen'te, o turpe- guílno8-!n só para ve-Io ta- de obrar_. , eampoe de ativirlaéles púhlicas a IVluí'l, (:li'lie erB O tiro hl8al

desmamo dos desejos de a· zer momiC8S e e.rbravejal' fai- "Quando um elemento desta 'criminosa hord:1 ele delapidores iÜ' qUe poderia,ffi ff.lzer iHI!)

cordos do rSD em BIumemw v.)ssmeD-!e. E cODtlnuariBIDOl' natureza, é profissional de im- de tOGa a dignidade humana - os IJ08Sns l}(lvefs!Hio9 do p.

e, <i;'pols, o sulcidío mOfaldo na brincadeira !:dé amansa-lo pr�nsa, existe por aí atraiga:lo os comunistas 011 os Ernauis ! S. D. afim de (i1ftl:nar os cio

pl'0prio orgão conIlado àsua de todo si por faZÕE'S deeco- qnl falso sentimento de cole Pensem. pH7.ados leitores, no dfidàüs blumenlJu�nses Que

gusrda, Alguem convenceu-o nhecidas para DÓs não tiv�s- guismo que teima
_

em sal�a-Io que ha de fazer 0. ciJadão que 111('13 em!J8rg'HiSem (I@ ph;ws
oe que era Bonito <l.d�scer li se eh� cessado com suas dIa- de uma condenaçao provlden �e debate <1nte a dIlema oe con- de IlSSt!lto ti ÍJ!J.11I f� ctn nosso

r;pa» a torto e direito e ele, tribes. daI, que reverteria, aháf.. em serva r-se prr um ambiente asse- publico. E f'fi iuuar d\, dü'�

nUffil;i cegueira .. comovedor.8, Nós; que coetuID!imos. eu· benefício de �eleção da propria iado socialmente, mas que pelo) �6rem PI'Üffi'�IVeNl� medida1g
paaSOiJ a agredir, uns e ou. traI.' em igrejas aem outro imprensa. Mas, ninguem .qc:.er reJaxarnento mo:,al condescen- l"g',is que árH"'LtHil1fD d!;l Vf.'Z

trflS:/ criandó caaos dos maia proposUo que não seja o dE.' atirar ounCa a primeira pedra e dente de outros toma-se. ernpes- Eruaui POI'!o dO nosso. eoo

constrangedores para a 80- ora,", que guiamo-nos p,,(.r urna por um. sentimentalismo piegas tado, €!1Volvendo tod�s �Gm U?'2 vivio socia.l para o s"ln�'go

cisôÍide !nca_l pela reperCU8- bUBBola que aponta semprt:' pégam Justos e pecadores a fa- atmosfera oauseabUlFia oe ferldJ !jos sel1tencH�dos pi)r crime

sâo.alcancada alem das nos- para o norte da dIgnidade e ma quenãohoora,quenãoexalta, moral? ,ie apr(lpriaçâ0 indébita nas

SUij-·fl'op.telras, como aquele nAo para 8B proprl8B sIgI- que todos temem e que é, afiaal, Si Gão ha um protesto ou um tl1!Jções que ·f'xercla Ala ESt8-

qus'quasl reaultú� DO.. em� beiras, como bOD8 cristã08 barreira guasi intransp onivel decidido movimento de oxig:f'l1a- :jgtlCV, de 8Côl'do com· o ln

p8stélamento do Jornal que que somos, resolvemos per- para vencer o ceptecismo públi. çào do ambiente não tarlL�a que 'luerHo p ,!iGial iüiciíldo na

dldge. MaiB>ta�e incompati" oar-lhe 813 fraquezas e es- co na apreciação dos que escre- se contamine todo ele tal qUal O. B.. de Pdieia incal, ou da.

hHizou seu co'fllHano com o quecer seus insultos;
.
vem, todos nivelarbs a prior:t como a batata podre deixada �)tlfte do Minh�tério do l'r"ba

éofuerció 106.&1. feriDdo�o corri Ei-lo porém, outra vez, como sob a mesma suspeita de jorl"ia- junto as boas. . . lho_. (j!�S wedl.:las que o impü§-
. têrIll.Gs deprecia1i:vos .só por peralta que é.e que facilmecte iismo.. ,

pois seja o que Deus quiZf�r. ,,:\')iHtê}�la�n .das {unç;ões que

-qu�t·apareceraID camirihões esquece os estlrões levado nas Isso aCGntece c:.lllforme disse- já �ue o ,jilema é Rrave, tJn ocupa liHjtw!damentB em üo-

vendendQ. 'alumínio na. !�ira· Grelhas pela falta de J-uizo� dan- grave que fogE' á capacidade fUll- ij iencia ao decreto-lei N. :>10
·

..

, mos quando o que escreve é
ti

Uvt€( , •.

.

.. do vasão ào adio virulento qua traste mas, apesar disse, profissi-
danai ue n,oslas autforir,iades de de 30 de novembro d9 1938

.. () sut., ..dr:'.AchiUes Balsirii. nutre contia o sr. Dr. Achi1les anal de imprensa. Quando, en
higiene SOCIa e pro isslOnal, i!Jae que regllla o t'xereie�o da

qliêr corijl! 1,iretol? d�sta '�oJhll: Balsini. at.acando-o de modo ru-
tretanto, na propria profissão. °

é do Dr. oelegaFdo Regional de prof1§gú,u jo,nalística, resolve�

qller COipO tieCl'etal'lO d� UDt' de e indigno como Presidente
traste é penetra, moleque e ines- Po!ici� e IdO bsrj' IscaIl do Minis- rMn 0<; 8t:ühnres do mom�nto>

.

1 cal q!1el' ·como· ·Presldente da. Comi�sã.o Municipal de Pre� , teno do
.

ra a 110, ndust.ia e aHE; ql'!tts tudo fil8!"i!6 I1tHl.nji.o
····�I <

ço·.s Este,. em atenção ao.s pe
pousavel;quando, a!nda,eumfo- C:ome'rc;o. !·b�.·'" sr·.r".'�..• p�l'.m· t·.,,-.·· ",,'i.'.'el;:.*l·_

da Cowlssfio de .. ,PfaçOB� não d d t..
• -

, c", 'c ��" -'co ""
-.

u v. _ G'-

·

..

b
.,. ··d··

....

't
.

d. id.o· .. de amhros i.udigu"dos pe.l...a
ragido dos qua ros ê....onestl- pO C""" .. !"Cn'I·"I·)rl<>. ,.,,; el'.E>I."'-

jjO $'fl e SI pOI' ,espelO OU.. �
'" da 'pública, más, para vergonha Df'sàe auando o sr, Eroani v ..... U _<> '" Uath \.Av -'- "'-

por ()l!lra fazf!o especll!I, tem sordidês dDS ataques,. resolveu dos metodos politicos de certa Porto a '::sumiu a dire�ã(1 di.. ver impuuente rle6a.foros in

sido o alvo predileto de flua da.r uma resposta às iniquidades gi::utalha, armado em in5trumen� Redaçã de "A Naçã.o", previ- dignidades ou �ue ÃOSR8 �Ollo

belicosidade malsã.· ;d� que tem sido alvo. na forma to tr.ercenario de calunias e di- mos, cOl1!ltrallg-rdos o q:.Je han�. t.rB .qu,:W !ht3 êlprOU'-'etlSe,

Atê�h{pOUCG tempo;' roê· '<l�e segue: famaçÕes dos adversários polit�- ria de vir, não só porque lhe
.

AtWgtdOB, desde lüg.r, pelas

dIante pequenos regist<Hk e :':-,-"" A imprensa, leitores, te- cos, ql1ando, ai13da. as autoriàa- faltava. �apaci,:hde nj�)ral para a 111�B.zelVB �o c/J!,.geste : do PSD

alUsões varias, provocamos ,da de fato o reconhecimento pú- des ericarregad;"s de zel",r pelas respom:abilidade do posto cal�JO
í.l&.O l'eHgíl�:wS, CO�O Já,. tive

deliberadamente a ira asfu- 9Uço em tonas oportunidades, observaoc;as das leis de higiene tá.mben a f:mcional pela 'auz€1l ill:-,& OCH�;tW ti,." ,nfor-milr pú�

8180tá f3 inácua do de8rniollh si de permeio com esta exalta .. social anel;ltesiam a consciencia da das coudições l.,;gais para t::J blico flqm,purqu;_, teriarnoa de ta

da.só pára ve lo encher ,co- çl10 não. fossem premiados in, às solicitaçô(,s funcioums eulão invelltidun, Doí não nos terem lar mIlHo maw nos elo qued%

lun!lS e CpillDS8 de: seuJPt- divíduoJJ que não. passam de meu peus, o que deve f�1.eru� surpreendido as consequentes a- out!'eníl, situação esta que DQ

"aI Q()m. ai elQcubl'açoe$ �t�3tll de fenol'l Q1,4 ·merçena" cidadãQ� cujOli! aéntimeut91i! çivi-l tituctes felina:'.! do d;t;o I4cnbcr (Co;l1ti;tjua p.n 4fl. pagina) ,,1'
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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� Sim, os fatos .provam e os motoristas
comprovam que os caminhões Ford duram
mais. E, agora, os caminhões Ford apresen
tam 32 aperfeiçoamentos técnicos e novos

característicos, para ainda maior durabíli
dade, resistência e economia.

orninhóO
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. é ford:
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-rudO aqUI 'rfOmen\05,I
o. re o

cônicOS, \egíl'imOs e. \
os peças dá bem serVir
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OUÇA MOMENTOS MUSICAIS FORD,
ÀS 21:30 HORAS

.:ts 3as. FEIRAS: Rádio Nacional, em ondas longas
(;;30 Ices) e curtas (30.86 m - 9.720 kC5J.
ÀS sas. FEIRAS·: Rádio Tupi, em ondas longas
(1.0-10 kes) e Rádio Difusora S. Paulo. em ondas , .}J
long:s (960 Ices) e curtas (-19.22m - 6.095 kcs �
e 25.,Om -1l.765kCS).. ��@

- ... 3'••''$'••"'''_''''',,..... '"'11.:�
COt-.lHECEMOS MELHOR O SEU FORD I

Revendedores nesta ddode:

Casa do An1Hericano S", A�

(T ..

-------�------.-------------------------_------
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G�ill'l�@ l�nl�(j)
Competenciia Profission.al

Rua [5 de Novembro� 596

IIVISO
Departamento de Saúde Pública do Estado

Centro de Saúde de Blumenau

De acordo com o decreto federal 23 938 e outros nele cita

dos é expressamente proibida a venda de café com m�std·a. Os

2"11:'5; propríeta rios de torrefações e moagens estão íntimados por
este àvi:w a fornecer seus produtos em estado dê absoluta pureza.-

.

Este Centro de Saude fará apreensões de amostras de café
vendido no comércio e as enviará ao Departamento de Sande em

Florianópolis, afim de Sl;!iem analizadas.
1 • ,

05 ccutraventores serão multados de acoruo com a lei (Cr$
2000,00 - Cr$ 5;000,00) e sujeitos ás demais penalidades nelas

,pt�vistas.
Blumenau, 1 de outubro de 1947

:::>.• ',!t:U dopl'illlmrr.
O! dern

···-X-Ü�V"OGAO�<r����--=1
Dr Max Tavares rl'Amaral

IDr. Arthur Balsini
Escritório: P na

..•}1.o.'.m ":iro 1.11:',.
2

.•
r:

:.i.l.1dar, sala '5, Ifones: 1I.1(;�1375 I
.....,_,_.;�!' _�DtFIC!.2;M,�!H�*"��!l�!.!��,�_-=--l

If��!p:::;;r;=-
; A IMPORTADORA MERCANTIL LTDA.,-comunica
�.f.�· aOR seus distintos fregueses, que está perfeitamente
� eps rerhads para qualquer concerto de RADIOS,
I sob a direvão de competente técLllco vindo direta
�i mente do Rio de janeiro;
!$I
r�i

II
IiJ'j
r��

�
����������������������

flirígh'-se á It'l'lPOfiTADORA MERCAl\TIL LTDA.
Rua 15 da Novembro, 1454 - Fone, 1054 - Blumensu

deS6�r;tedade Beileficiadora
adeiras Lt'��

I Telefone 1,.248 - Rua '1 de Setembro

I Fornecedores de Nladeiras em Geral

Especialidade."

FOT1'O Pí.iHlista, Encantoneiras de Qualquer Espécie
Alinhamento, etc. etc.

Soalho Marca Strob

I! YrHvnt�fl01·lr. rio a de1J."ras S A
�t�ul bati i1 uu u; a,

I S'ock permaDe.n�e de:
I �i1adeiras de construção em geral,
I Forros, Soalhos. Molduras;· etc.

I ""felefone 1331

\ B L U M E NAU - Santa Catalina
J

Armado em ltoupave Sêca

j
• .Áj
'.

Teatro te

I
u o·�� l
�-!

.

�j

corn

C; em todas as

�dUCSi e seus

lU
..

.,.., .• ;;;�;,iÇ�� onit» n� ante. s e depoisll;;o;V ..,.--,""" t �- � """'Oi!

da·,runçãoDigitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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LABORATORIQ,OE À.N��IS�� ELLII\i ER & 1/\ I.. ,

Ruo 15 d��ov-emb7s8 dO Fone. 1201 ... B,urner���'
EXA1fES DE URINA:. símple�j (f\8Snenr' e albumina] de eedimento, (juf\litativo comploto com G05"gBU'

,

eIoretos , tostaroe, acido Udé�. uréa fote.'1 EXAlvlES DE FEZES: completo, pesquiza de amebas, rbgelaüe �

ovo� de vermos {!\'Ietridoil <Je :eh-riqueéiruento) digsstiio; carne, \'('getnis; pesquiZlli) ele j-us, sangue eculto eí;c,

IEXAlVfJ!1'D:l'kSANGUE: :rvlALARIA--..-�l'esqujza de Hémtltozoario de Luver.m, rormas agud.as e croni

eas, LHES. {�UA�Bl: re�,�ã<J 'de ..KjftJ,u; KlíLI\ lHt'i;"ech etc, Tlf0� rea<;:ão de Vieh,!' posagem De: glle"'le, ,acide, _mi
co,· heniogl()b.lll��-: onta.gem .._.&8 ..•-.g.'Iú.b.. uloa \'<JI'lllelnos e brancos. Ii urmnja Leuç_OCltarlil, Hemograma de SLlllllg. 'l'em
po de coagúl

.

:1:\�,9,�Dgría, (jurva glíce�ác",. EXAME DE SECREÇAO: PesguÍza de gel'mens (Goao.)

eepermatozoideà
.

ti'ÍCl!0Irl0nl1s v,i{;inais, �t9. EXAME D}t� ESCARRO: Pesqui,�a de bar.ilo d8 Koeh

outros germeus;'pueÚn1ÇOOC?Sstc .. EXAME DO LIQUIDO CEREBRO:-ESPINHAL: Exnme citobac-

.•srioseopíco, reaQâo de 1rabr.·P�udy, Nonue Appelt, etc. EXAiVI.E DO MUCO NASAL: pesquizu de Laci

109 alcool e acido resistentes (Hansen] etc. EXAME DE SUCO GASTRICO: EX}lm8 completo. '!'Jo'ogenl
de acido Iatico, .aejdez livre e 'co�billad" em HCI-Pesqu1z:hl de sangue ocun.o, pioci tos, liEJllláceas. EXA ME'
,DE UI:;CERA: Ultl,amicl'oscop:.a em campo eS\lll8'O:' pesquiza UH espirochetas 'I'repcueme Palida \sifihs).

O Loboratorio se acha instolado para fazer cultura de qualquer çermen e auio vacino

Apedido;. dos 81'S. Médicos fazemos colhera, de matzàal á domicilio
;

� Fornecemos, l(.l._milWS e recipientes gT!l tuiamente .'

UMA MARAVILHA O

Modêlo RCA VICTOR
aN��S l.ONGAl'> !l CUUAS

S/A.

.4,

Bem in stalada com instruo
m'.:�tos;de medição

1!!'Ellernissimos.
Rua 'f (iz setembro n: 13

(Ou Regulador Vieira)
A Mulher Evitará Dõres
Alivia As Cólicas Iltelrnas
Emprega-se com vantagem
para combater as irregula
ridades das funções periódí-

cas das senhoras
E. Calmante e regulador

dessas funções

FLUXO-SEOATINA
pela sua comprovada eficá
cia é muito receitada. Deve
ser usada com confiança
fLUXO-SfDATINA

fncüntra�se em tOda parte
Lic. D.N.s,P. Q' 67 de 191f..

11us

f
-

I Avó I Mãe! fih,!Todas devem usar
I

'
.

Fluxo- Sadatina

Pulverizado nes paredes, tetos etc., deixa

f,I)TlC çampqg mortífero oeml os insetos .

Pufve dzado no u:,nbientel
.

tV".'.:;'h..4 ins1nntdneom;2nte.

�.

y:

. 1")U

� ..

Sinal de velhice
A .Loçãc Brilhante faz voltar

a cor natural primitiva (castanha)
loura, doirada. ou nagra) em

pOGCO tempo. Não é tinturraNão
mancha e nã(,l suja. O seu uso

é limpo, faclt, ie agradavel.
A. Lcçáo Brtlhante ej(inglle as

8illipas. o putrido, li. seborrhéa e

u)fJa� as afe- ções paraaitarios do

âlJeh,. assim camo combate a

"a I V;C(-I. revit:odi.vmrlo as raizes

.'apitrres. Foi aprovada pelo De�
rart�mento Nacioual de Saud;)
Pú�lica.
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ioaS" os adeptos' do sor. Wenceslal Braz aderem em

(redito para ii sondagem '" Politica fluminense ..

dei po�os petroliferos
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f PARA FERIDAS:
E C Z E MAS,

INFLAMAÇÕES'I'
C, O C E I R AS,
FRIEIRAS,!>?
ESPINHAS, ETC.

io da Irresponsabilidade Festa Escolar
Alcançou exlto doS mais

1;11' psg!n8
.

tativa do jogo do bicho na cj� éxpreeaívoe a festa interna
,

dade, -. ,', do Grupo Eecolar Modelo cPe-

constraneeríe multissimamen-
.

Não! O Presidente da Co- dro ll», rêalizada dia 27 de

te .: �. .: " ',','
missão Municipal de' Preços. setembro p. t., com a bene

'Acoutece, antretsnte., agora conciente das prerrogativas que merlta finalidade de suga-lar

_que já"VfÜ 'longe de mais 8, ;êm os .cidadãos .de trabalhar fundos para o Natal do s fi

o asadia d() mulato catageste, o em ambiente sadio e dernocra- lhos de Lázaros.

),,,! mel'ceuariú. e serviçal da po,;; tíco, resolve defender a digni- A essístencte relativamente

Ilr cu pessedista 10C8i. ',dade do seu cargo. da sua au- grande que participou da Ies-

Os cld atíãns i natíngtdes até tor idade que não é dele mas ta, organizada com bastante

, o 'e então pela elevação moral em investidura Pública, apelando caprícho, desfrutou de horas

que se úncontravam de"am para. seus coleg-a� .da D�l�gae�a deliciosas com os Interessan

Jugar 80 I'reElfdente ria

co.)
Regwnal de Policia e MIUlsterlO tes

€In, tl'et�time[ltos,existent,eemissão M�njclpal- de' Preços- do Trabalho, para que cumpram como «pescaria», tiro ao al

que é aUíoridg'.ie e Clijo COD, decldldamente seu dever de hi- vo, rifas etc; naturalmente

cetto não pode permanecer gienízação do ambiente. social coadjuvados por saborosos re

Ao alcance da imunda sugída- de B 1 u m e 11 a u. ultimando frescos, doces e frutas.

de qu� as ;;l.'fides, deveriam as prnvidencias legais que o sr. A renda atingiu a bela so

estar redimindo. o Presidente Ernani Porto acarretou. Ou ma de Cr$ 1.2QO,00. q ue já
da .

Comissão 'MuQiclpal, de acontece isso ou então salve- roi enoaminhada ao seu das

Pl'SCOB d1?l Blumenau não fará nos o Padre Antonio do pior! " tino por tntermedío do De-
"cQmo'.o' sr, Bruno.' Hildbr80d. partamento de Educação.
DD. Pr-felto .Municipai' qu- A Diretoria do «Pedro Ih

, difamado como e6 DOS pude- O autoglro no (ombate agradece, por nosso mterme-

, mos ver, fechou a tines.' d{, aos gafanhotos dío, a cooperação das temtttas

detrator aunieatando para dos alunos, bem como a to-

., Cr$ l;OOCl;(lÓ amensalidade da dos que de qualquer modo

.: .Pl'e.fei(tü's p-ela .pubtlcaçau dr' ,Rio, = Seguíu para Buenos eontnbuiram para o brilho da

;' expe!Uente.em «A NllÇâo», Aires o sr. Armando ferreira festa.
,

'05presidente da CMP de Lima, agroaomo da Dlvlsão

Blumenau pão farácomo o 8r. de Defesa sanitaria Vegetal
'German'o Beduschf :que, qu.qU" do Ministro da Agricultura,
.,(i(} párgp:ntlldo pelO . .sr; Unu- designa10 para fB,ZC� parte de

;fjY�1 :Çâroara. da Estatística um grupo de tecDlcos. que,
DO �Esta:do. sobra'

. o· destino, juntamente com o represen

que,;sê,tI.6.rla ao cRsüi da Es"' te do Ministerio da Aeronau
,

., t�HBtica" em que" 8e ,achava tica, ohservará o emprego de

',envolvido'o atutll diI',Mur de ant, gli.'oS na. oampanha co�fra
,. "ANsçâô';; 'e .' ctifageste' do·; RS, nUvens de gafanhotos. uma

.

PSD loçiil,sf!.lvou-o dosaêsanos empresa' argfHltina está US6n

.. de reclqsiio que o eSpe!fiYtim, do uma
- truta de aerODa ve �

Nem" f�rá, tambenl, 'como o desse Hpo Da luta contra (w

Dr. Delegado Regional de . Po- Ilcridios que infestam a cultu

lida local frente á ultima ten� raS daqueh'! país

Abrigo contra bomba
atomica

Chic"go. � o «Chicago Trl·
bunal> anunciou que um abri-
00 contra oümba atomioa as"

lâ se!ldo preparado Bob Q e

dlfício. Diz o jornal que ces·

tllo sendo tc.madas medidas
para proteger tanto quanto
possivel os seus empregados
no caso de um Lataque com

bomba atoillICS contra Chi·

massl� á U,IJ D. H •

Enq,:anto o Parti?� llil!tiãl D�. RodrÍ$'ueg.Seabra representante
rnocrauco se suqdlvl�;::em di- do ex-presidente da República
versos grupos e alas, a União' -no governo mineiro, e que foi
Democratica Nacional vai dia a dos lideres maia combativos da.
dia conquíatando maior numero c o, 1)ga ç ã o- democratica que'
de adepros em Minas Gerais. Os elegeu o er, Milton Campos, ;des
coreligíonarios do sr. Venceslau ligov-se- deflnítivamente do P. S.
Braz, num total de 8 municípios, D'<Oe acordo .com 08 observa ..

no sul do Estado, incluive Ita- dores políticos· que chegam de

jubá, acabam de entrar em mas- Minas, ti panorama nas demais
sa para os diretorios udenistaa I ZOUtlS do Estado é de franco oti
formando juntos nas mesmas eha- mísmo quanto ás possibilidades
pas pare o proximo pleito. O sr, eleitorais da U. D. N., que será,

certamente, o parrido majoritario,
....... .. • .. 11 ....... ' .. X ..-a i_. Itr .... iii li

� �

; I União Democrática liacioaal T
T Indica ao alti vo e valoroso eleitorado blume- ,
T n�n:en�e seus candidatos às próximas eleições mu- T
II nrcrpars de 23 de Novembro, certa. de que, mais TI uma. vez nObSOS eleitores afirmarão Das urnas seus' '�
I anceros por um Blumcnau democrático, uno e forte.
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i Frederico Guilherme Buseh Jor.
�

� Para Vareado res:
I
r
li
I
ti
I

r
T
,
I
•

,
•

Otto Henníngs • Iudustr ial
Dr. Affonso Balaini .: Médico

+'-Hercllio Deeke . Banqueiro
Dr. Herbert Georg - Advogado
Dr. Gerhard C. F. Neufert - Engan. Químico �
Heitor Ferraz . Bancaria
Siegfried hoeltgebaum - eomerciario
.José Moritz - Operário
Max Jaccbsen . Farmaeeutico
Walderaar Selke - COl1..erciario
Emilio .Iurk - Funcionario PubUco
Carmelindo Bogo - Lavrado!'
Antonio Candido de Figueiredo D Comerciante

'A's u:rnas, CidadãOS, para a Vitória de Blumenau!
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Rio - O prea�dente da Co
miss�o Central de Preços, ceI.
Mar�o G.omes, designou dois
funclOoanos para procederem a
um ioquerito nas zonas

.

produ
toras de leite. do Distrito Fede
ral, em face das denuncills eu
viad3.s áquele orgão. Entretanto'
por falta absoluta de verba QS;;4
r-efe.idos. funCIOnarias não pude-'
Tom reahzar a dita lSindicancia
porq<le a Comissao Central d�
Preços não di13pOe de meios nem

pa�a o p3gamento de gratifica�
ção a08 leua chefes de �erviço.

Rio. 24-Da Camara dos De
putados o ministro da fazen·
da transmitiu uma mens@gem

Chorava antes de nascer I ao presidente da RElpubhctl,
acompanhada da exposiçãO de

Londres - Ouvi uma criança motivos. justificandO-56 � ne·

chorar doze horas antes de nas- cessldade da abertura de um

eer _ escreve em uma revista credito suplem.llltar tie 10 m.í
médica o dr. Orphey, do Hospí- lhõe8 e quinhentos mil cruzei·
tal Trowbridge _ adiantando que

1'08 em ftlVO[' dó Conselho Na

o nascituro 'emitiu três gritos clonal de Petrotao. para aqui·
perfeilamento audíveis nas doze stção de materIal destlnad? á

horas que precederam o nasci- Bondagem de poços petrohfe-
menta. I ros.

�.._ .Gr�gcilfY" Peck. , . A sensação do momento 1 Com Thomás Mit- ,

Os grito� .foram ouvido� não ------------

<�\ ",'clielt Vi.nrent. Erice - Roddy Mcdowall - Peggy Ann Garuer em 50 pelo I?edlco, mas tambem pe-

"X
-

.. ,

As Chaves do Reino
la parturlente e pela enfermelra' Manobras do exercito

Duas ovelhas desgarradas pu.
zera� uma not� diversa na Po...

litica do Estado do Rio: os ara.
Abebrdo Mata, do P. T. B. e

Getulio Moura, do P. S. D. - O
jJrimeil'o regiatou sua candídatu.
ra a vice-governadoria contra o

. !_)ensameoto de figura$ de proje
ção do P. T. B. e está ameaçado
de expulsão devido uma repre
sentação do deputado estadual '

Lucas Pigueira, já recebida pe-
'

lo Diretoria Nacional do p.T.n.
O segundo. o sr GetuI!o Moura,
atacou desabridamente o gover
nador Hurr.iuense, corno deri vatí�
tivo as acusações de que fizera
acurdo com os ·comunistas em

quatro municipios: Caxias, São
João de Merití, Nil6polis e 'Nova
Iguaçú.

Berlim - Informantes aliados
dizem que as tropa! russas, ua

zooa sovlérica da Alemanha, ter
minaram as grandes manobras

Aniversários de verão, nas proximidades de

Weimar e .10 sul de Dresden e

IIl.�íIlÍ...�m-!lII1- m_-----��� Fazem anos amanhã que vclt:.rão para as estações de

li
- O jr:;vem Aldo, filho do sur. inverno, alhures na referida zo

ii
Max puetter. na? Esclareceram que tai& mano-

I 1- A sra. Elsa Gude, espos:! do bras que Dão foram feitas em

ar I sr. Willy Gude. segredD, naturalmente àeum

\- O sr. Bel toldo Neitzel ao-ente margem a que os jornais de

da Compan.hia "Ipyranga� de Londre.s. noticiass�:n. concentra-

I Seguros e fIgura das mais rela- ç5es m htares sovletleas em pon-

I cícnadas nesta p�aça. ,tos estrategicos,
.

- O sr. FranCISco da Cunh� .............----...

Silveira.
'

� ,O, preceito do dia

cago.�

:'vIcDowall em

Alcova,

e r.50

Devemos passar na cama a ter

ço parte do dia, isto é, as oito

I horas destinadas ao sono 1� im
i prescindivel, pois, que � quarto

II de �?rEDir �fer.eça a,s G:Jlldições
de hIgiene mdlspensavels.

I DUr1,l1a com as janelas abertas
.', para ter, durante Ó sono. o ar

_�__---..-.,,,.•.••�.-•.•!-.-...I·.' c�'®"1lr9;:��Ce2fj4rio à liaude1!iSNES
'>(.",:Ji:.:.,.'.: _.:.

," ..
_ -.", �:'. :"_

Que coinddenda.. ;·

En forcados ós canibais

Com asas alheias� .;;,.
Baia - Cem

. abelhas'faints
parlirão para 8 Argentina, �ja
at'3reaJ para serem mhlturadas
c!lm enx�rnee visando fi melho
m. díl aptf:ij{tura �ri{entirm. \)'

Gu'!n - O ten�nte-genera!
japonês Yossio Tachibana e

mai� quatro criminosos de
guerra nipooitos foram enfor
cados ôntem. depois 'de terem
sido julgadOS e condenados

prática de canibalismo em pri
sioneiros de guerra norte ameo

dcanos.
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