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�' "Sendo a eleição de. 23 de novembro a 1I1ais impjflanle e a mais decisiva
para es destiDo� di mUiiicipio, lenho certeza _ de que o 116SS0 150VO Inais
II a vez demO'lIstrará a sua altivez e' ii sua repul$(I aos desmandos e humilhações

�>: de que fomos vitimas, sufragando os candidatos da União Democratica Nacioflal�'
.

.

'." -; ,." (Da eotreviata do bT. A. C. Flgu.>íl·eào R f'Rta rolba)

, uE' facU completar- uma chapa eleitoral pela escolha a dedo e absolutista dos caudidatéJs. Mas, fi mal
é que esta esculha, r�sultante de condições morais as mais precarias. para ai consfUuiçjo "0 pais do regi ..
me demlcratica popular, vem sempre eivada de vicias, seR' representar o "alisamento da maioria parUdária"

São os carne!: ões da politica
e melacem nossa repulsa. São
{'IS que amoldam seus carateres
<iOS inleres:;es do momento e

-Um�dam d� op�ião para con�e·
.... / gwr a sausfaçao de um' dts' l0.

o consecução de uma vaidade
pessoal.

.

A nós outros. que não somos

indIferentes á luta politica não
surgida ainda claramente lU!>S

que se mostra ativa nos basti
dores, e

.
seguimos ditames dp

partido :iI:'-�ando Com veernen

cia inlefess� particularee e sub- ilP"-�o--4II'-.�'" 4Il'-4f' x ..- .... li III

alternos. cnoca II atitude "carne-
,

��;�:a» de dsterminad, s poli f I União DemocráticaNacional
Somos de opinião que fpdo I

-

'.

nudividúo ao ingressar, ou sim' r .Iudice ao alti�o e v.alorflso _ eIeitora?� blume-
ii smenfe ao tomar siiup�1tia por T naueOfle seus candIdatos a>i pro:XHl)a� elelçoefl m�eplr partido, o faz por idealis- • nicipais de 23 de Novembro, CE'rta de qlW, malS
mm, pensando qUf' () programa I uma V€Z noí.iSOS eleitores afinnarllo oaB urnas seuss·eoi do) e os h ,mU1S, que a· i an�e.- ias por um BJumonau dSlIll'crático, uno o fortedvugem, sã!) 0;1 qu' mais c-m-

t.êgm aos jUteH�S8ES e anseios da
coletivid;;dl', Para Prefoito Municipal:
No entanto, temos verificado ..

que ultimamente em Blumpnall

fsurgiram hómf>m, aparentemen-

te. id.e.aHstõ.s e. bt'm. inlenC.ionad.os. -( p..
'

ara Vcrea.dores:baiendo se com fé e ardor por !
.

.

c'lusas que defendiam. mas q!le,. Dr. G(-I'hard C. F N'eufert· Engen.lOtimamtnle e"favam pro curao-

t Hdtor Fenaz �. Bàncaf indo postos de mando. SilU&ÇÕP5 .

d d f
. •

d
. SIegfried hoeltgnhaum .. comercial iad�ais.esaque puramente ln IVI

.

'.' Jo"é Moritz • Operário
I Max JaCd)SeD • Farmaeentic0
• "\IValddwat· SeJkA " Cou.erciario 1t

I· IEmilío .Iurk - Funciona.rio Pub:ico

fi Oarn,elindo Bogo • Lavrad,)r
r Anti nio Caudido de Figueiredo. Comerciante
r Ot,to Henr.Llgs . fudu!'>lrhl I

r Dr. l1ffoD�O Babmi . MédicQ t*., HercIlío Deeke - Bauqueüo
I Dr; Herbert Georg - Advogado .,

f A'I:! uI'oas, C dadãos, para a VItória de Bluw_enau! i't
l ,
.. '.
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. Avirrude a: Q
lea.lda.de se retiram
si o crime e a fr'aição f

.
são premia.dos l A Convenção P. ulista do PSD para e scolh a ::10 candidatoa��������������������������������������� ã �(e-pHS�enc� e�adual e que terminou com a utirada em

ARAUTO -, DAS ASPIR'AÇÕES DO VALE DO ITAlAí_ massa de todos os partidários do sr. Novelt Jor., que não se con-������������������������������������������ formaram com o e�a�uido ppla ('o�liuào Executiva da votaçlo
ii descoberto em lugar da secreta e proporcional estabelecida,..........._____._-�..----...._"-d

�

"'U'" Iftl-i D' Dl'" "" ... IV 1\1 21• como princípio democrático. pela Consntuicão da República, vem81.U�R!UUi- Sexta-feira 17· de Outubro e 1947 - Oro A�lb 911 1l&.1UU .. "

trator � '''llonssve - ....DO A" ..r. .. . r
>' .•.. .

-
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. reforçar o assunto que ventilamos em nosso último comentário,
tratando do procedimento autr-dernocrárico de partidos locais que
concorrem ao pleito municipal. ,

As convenções partidárias devem mFf�cer dos partidos tan-.
tos cuidados para preservar a insuspeição de SUas resoluções,
quanto a eleição g-< ral prop r ia-nerrte dita, Ninguem l1Pgl. que é
mais facil completar uma chapa eleitoral pela escolha a dedo e
absolutista dos candidatos. Mas, o ,mal é que esta escolha. re
sultante de coudiçõ es morais as mais precarias para a constitui

d_�braram seus ção no país ('O regime democratico popular, vem sempre eivada
de vícios, nem re?resentaudo o pensamento da maioria parridária.A maioria do povo, sempre enXf'rga com melhor clarivi
dencia que pequenos grupos ou indrviduos sozinhos. As POllCl{S
exceções comprovam a regrà Não fosse assim ainda continua
riamos, como fórmula [deal para governos com as maiorias abso-,
lutas ou com as próprias ditaduras.

'

_

O P. R. P., corno partido local per nós já citado, proclamando ur a organização parttdaria invejavel, fez, porem, uma conven
ção municipal repleta de falhas f! que deixaram seu eleitorado de
'o:b descontente com a .íeliberaçã i de acornpanh ar o PSD de
c l�P? e alma .incIusi;re. com. a absorção da pr opr ia lt'w�nda part.dàri • seu maior e UilICO bem corno partido politico. Q'le razões
grave�, de ordem partidária, obrigaram no, este p1sso-f"tal é as ,

-

sunto mel urlroso, abrange questão de dinheiro n.l.'1i prof)ilvanda e sua
discussão ahcrece nrofundamente, Em síl]te.se"�;éntret3.óto. em asiii .... Ia l1li ii <!ii sunto de n aior relevancia partidária. com reflexos imediatos na

i opinião publica que precisa confiar nos partidos cume uuíco Qr
.. gãos autorizados a representar 38 aspirações populares a conven ,

I ção Muncipal do PRP, que poderia ter sido das mais'autl}rizadas
i com;> ° foi a da UDN, revesIu-se de lamentavel . exito" demo.
• crattco, e representa para a coucorrencia democrarica de que todos
I 108 partidos politicos são obriR'ados a participior, sob pena de des
i ,lealdade em igual �a_rticipaçl1o no governo nadoral, t:m fato que
• não h,mra os prlnCLpiOs democrat,c{)s ele seu", mentores, servindo
1 ali3�. p'lra contrariar na prática os principios fund:une�lbis que o�
I p3�tIl-jOS prometem obedecer no atn de seu registo no $upe'('ior• Ttlbuual de Ju�tiça Eleitoral da Republica.I A' luz da. lei e da sincerida 1e qlle precisamos ostentar mes-
1 mo nesta hora, junto ao!> eleitorados, é i�so que precisa ser dito
• para o bom pl!b!ico.
I
T

tiQuiwico
i
� .

f O Chele da nação estarl3 disposto €i eilfrentar os
• -problemas Hadonais�om o apoio da U_D.H.e do P.R.

Ps I a y i t o r i a
_
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�-IDe 8lumenau!
na�sini�IcbiUes

Ia
"Laanrto africano ('vja

eôr �)f1';:fíe muda de matiz
por efeito de causas aci
dentais'; (fig) individuo que
.torna o earcter que serve
a seus .interesses, e ainda
o hfpÓC1itn que muda de

-

opinião segundo o interesse
do momento",

cujo programa deveriam defen- pelas quais
der para hem do povo, rnas principies-
que renegam em verdadeiro O d
acinte aos demais adetos e

s tempos são chega 09 f

para vencer a jornada glortosncorrelegionarics.. numa maní
que se aproxima e s e desenhaI-stação clara e insofismável de

b.

." _ r .' f I intensa, somente c.s ,005. os
que seu tcea rsrno e a 50 e

integras, os ideais, serão con-
profano.,

• vooados e. traospondo tod JS Oi
q povo, parem. que Já .se I obstáculos sugirão incolurnes ehabituou deutr· da verdadeira

it
.

f' 1 da lut.

disti VI orrosos no ma a a.
democracia a istinguír e sepa-
rar o joio do trigo, saberá re

pudia-los, colocando-os longe
das' p síções que almejam e

Enquanto isso. não ê demais
aconselhar: Todo cuidado é

pouco com os cameleões.
I

Frederico Guílherme BUBCh Jor.

Desgostoso com o
P.S.D. o Gal. Outra

.. Os EE. UU� abriram mão

Segundo publica (l v��pertino do '�o\-erno Jh'� manifestara cerro
cO Globo>', da Capital -Feàeral, desgosto, relc.t:vamente ás últi
o sr. Otavio Mangabeira nova- mas ati'-7idades do PSD. O gal.mente SP. avi!ltou com o Ral. Dutra està disposto a enfrent'lt'
Dutra, á frocura de uma· fór- d,=cjsivar�el1te (_iS problemllls. namula que pe:-mita uma colabora- cionais, com o apoio;) da DDN e
ção mais estreita e efetiva da do .PR, que lhe d -riam a b.iseUDN lom o governo federal. parlamentar neressaria ao maior
pouca coisa transpirou dessa deSp.llvolvirnento do lletOI.' admi.conferf'ncia. Os 'neios politicas. nistrativo.
a,n ja nào forc-m inÍorrríados do I ..

------.;•.--....---�

que conversararr. O govemador: Acordo para apre5ent�r o
da Rahla e o presidtnte da Re-' 'tplÍb-ica. Contudo, as duas ou. orçameíl a
fês pessoas ami�as o sr. Otavio ,Rio (AN)-Ni Ciiillafa, .o sub
M1ngabeira rf'v.,lou quI" O ,hef ... -huel' aá maIOria, Nr, Acurei!)
M"'í'r!'W't\i.e MENI$ii!!& * f""""i Torrea, !t>U a fi )ta 8eslnfilla

pelos lidera dt.l todas 68 btlll
\ elides, i'1clusíve ti· comunlsfn.
I no sentido ele 8�lrovn:-, m!ii�
i r, pida, no Ipi. nrç'.mentllria,

MAX TAVAlm� D'AM."'.RAL
diztlodo que íssu en o pr!
weirl, paAso nn ctlcopdm ato

DR. ARTBUR BALSINI ,de um ili'Ô�d() firrnll.1l' Oel re-
Edifício Mútua Catarine-nse

.

Nuní!l�1 d�l'!l ,tiderN pilrti dt\p à
� ÇiLO fi t:'l ele meios e nutrnlil

SALAS

..

-13.14 e.15
- t.

ilHd&fll
de

.iWP. i.,r.
ta

..

['CIR' _{lOB .prtlz s.
es-

FONES - 1150 - 1375 tabelt'C1dos. F\il aprOVttfJo (}

BORARIO - 9 ás 12 - 15 ás 11
ftl qUf'�illleoto ,dos srs. Prado

BI UMENAD c't C t'
. i Kelly e ACU�ClO Torres djB�

..
�

-;

• "--' a. a arma
1 peMt$ndo O j1lterstíCI;l para "u"

...
_

..
.

.'. I (áçâ(J !lo or9�uue!.lio�

ESCRITÓRIO DE
ADVOCACIA

Esquecem esses J'lOmens Que
sua propria· ccn'icj noüi os re

prova. os cond�na, os anate
matiza.....
Ingft'ss:;lrarn Em um partido

das btlonaves italianas Sorgrrá DutrO p.� rt i·do· Tra�alhísta
BorgUfe Largura já. se "largaram" para ele
Rio:<esJ _- Scg-undo notícia sado naquele Partido os d pu

cO Glol)q"" o sr, Jo.s� de Souza tados federais Hugo BGrghi•
Marques. presidente do Partido Guara cí· Silveira,> Berto Condé
Republit;ano Democratico, qUe Emilio C�rjos � Aristides J .ar
em breve mudará sua legenda güra, os quatros primeiros pelo
pará' Pattid9 Trabalhista, Popu� Estado de São Paulo e, o quinto,
lar. cOqíunicou ao Tribun,J Su, pelo de Santa Çatarina,
p�fiºf �leitPral! terem ine-ie�.;,

.,

:4,
I;

Washington. - Os Estados
Unidos rt;8otveraID 8brir Ill!19
de torlo'_ os c()urliçados e de�
mais navl('$ de guerra iur!iH-

�DlIS que lírestofflffi atribuid;)p.
'�elo Trata-do u.e PtlZ. '

:'IIi
... I.'rata..

,s9 d

... e.·..
'

•.....
u

....m.
a. iOiefRtiv.8.....ftle faz plirte dos a.tuais eE--

forçofi do gOV81'_DO nórlf-ame..

-

flcano, no sentido de Ruxi
Har o govetn<L-uQp comunista

'f'0�a ItaUa,
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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hXAMES DÉ V��INf:\: simpiss, (Msnear e albumina) de ssdimeuto. qualitativo. completo coro áosagsro I :2.�viQ'1:. ��ó� o enc;:�r3m�n!�",d�, I gã�S do s,erviço. ei:itoraf:
eIoretos. rostatos. P,f'Hlo .Drlco, Ul"éa etc) EXAMES DE FEZES: completo, pesqurza de amebas, flagela.Ga �llstam .. ruo cu prox marnen ': ) os (a�dldaru:s e 5t!US pa

ovos de vermos (l\1et.o.]Ds de enrifjllSci1ll811tC) digc.stãO: carne, vegebis; pesqu.izas d" 1Hl2, s:mgue oculto etc- ele, ?e modo que .s� torne rm- denl�S ou afins, até 2 grau, in-

EXAME DE SANGUE! lVfALARIA-2Pesqlüza de HelUi:1tozO!HIO de Laveran, turmas agudas ti eroui possivel �uva IrlO-Cl.lça;;, bem ay�- clus_lve (p.at, _�vós, filhos, sogro

eaa, LUES (!;lifilis): l'e�ç"o de .Kahn, XlillB. Meinech E\1"C_ TIFO: reação deVida!, Dosagem De: glicOB<" acido uri sim a el.Hora caso,.-a. que n�u tl genro, Irma 1!S, padr(l§to e en

(!(I, hem(,gIóbl'n�; Contagem. de glúil1110s v�rri1elhos.; bran:oB, fOJ:m�1;i. LeUi.:_Clcital:ia, Hemograma de Shilin� Tem exer�a Junção publica. InSC! I,,� '�ad(), cu nhaf1us durêl rue cunha

po ds ;:)oaguhl�"�O t' ae sil.vgnu. Cur:V;lghcemIC!l., EXAME DE SECREÇAO: Pesquizu de ge:w8ul' IhVUO.� ou nao ti me,ICS de Uf':"I ano, cujo dI', ele ,I;

!!E.:;�:,toz,)ides; ete
.•
tr3dwmorísg' vv.[:i�ajs, etc. EXAt\1E DE !SC��RO: �_�sqni�;a de ba!'ilo de: ::C0eh mari�o es!fver nas condicões des- ti) os, Infmbro<; de direc órics

OU�QS ge.rroel1.st; �npmn�cocos ate, EXAMEDO LlQ[JIDO� C�Rl!,Bi{O::-E�\PI�HAL: Ex�me Cit(�b,,�- te �ISP,{)SI![VO. de p�r!ljcs p"lilicos ft'gislr:.do:-;

.,enoscoplCú, reHçaO de .Kahn, Pandy, Noulie",Appelt, etc. EXAlV1E DO MUcO NASAL: p"sqmzll. de usei- § 1 As ressalvas somente ��) os funcionad'ls dí:;;n·.;;.;;" r
•

los alcool e .acido reBiBtente� (Hansen) etc,'
.

EXAME DE SUCO GASTRICO: Exame completo, dos'tgeUl serão cone didas até quinze dlss ad ntüum,
rssrvers .

"
ile:' acido latico, ar,ta"z livre l'I combinada em HCI-Pesquizas de sangue oculto, piocitos. hemáceas, EXA "!ilE das eleições, e vahdas apenas Parag, 3· Serão Wlf11eanl's d

DE ULCERA: .'C'ltlamicl'oscop:a etn caiupo esern'o: pesquiza de espirvolletllil 'I'reponema Palída (J:!ifihs). para 3§ mesmas eleições, poden p:?ferencia, ainja 'lue em in;Hi�
O Laboratorio M> acua imtalaâo para fazer cultura de qualquer ge'l'men e auto oacin» do ser pedidas e transmitidas \ll(bd� ..

os Jll1igistrados membros

.,. A p:'dido dos srs, Médicos fazemos colhera, de mattlial á 'domicilio por teleg-arna, com firma I eCOIl do Ml!lIsté,io Pu hEco Cue não

Fornecemos larninus e reeiúienies arotuiamense hecida,., .
t"n.bro iDter\'í'.'n�·;j1) m; �rot'essci

Parag. 2 Nas capilais dos Es- eleitoral, pn,fesores, r'Eplomatas e

lados nãO se. ão concedidas res- servt'ntuar:fos da Justiça, bem
salvas.

.

corno os diplomados em profissão

I
Ai r. 11 Salvo os C35US pre- liberal

vistos no artigo anterinr e, o de Parag 4' Os Se(Velituários de.
I não se ter in;talad,} a respectivo vem ser elei�ores do município e,

rnes a receptora, o eleitor sorr.en- de r:referencla. serventuarios da
te poderá votar na Seção em que JUStlç�" não podendo r""cair a DOn

estiver incluído o seu nome' Vo- rneacao em. c(lndid..lto, parentes
tando ern Seção diversas. nas destes, ou fins, até 2 o grau in-
hipoteae-, mencimud:i1i, o �t!n vo- Clmil\'e:

.

to será tomado com obseà"vâncía Art' 7 O ..,
.

.

. I. _.2 JUIZ e eitor.'11 fatá
do disposto no art. 44, pnbh..:ar I1Il jl 'rna! ofjcial, (onde

CAPíTULO III h?nv�r e, não havendo. manda-
ra afrxo.r em cartório as [;Gmea

DJ. designação e preparo dos lu·, çãQ que hl\uve: feito de presí.
d t '" 'lente .. m

gal es as vu :' ��"es '"
ésanos, e con\'ocar'á

lmellla ta "nente
; .;,'

os nOHlpados para.
u nsf,tUlJ'em ;;S ll:'e:.mas .Q(J di!l

rj,a:cado. fis 7 lnra3, I]OS lug?roês
·ieslgnado9 pat'a ii eleição
Ptii'tlgtafo único. O nomeado

ql�p",nolS te.f'mos 110 �rt 10, § 2'
qY<-l,! illi!{iVí.l p<lra ri'CUShr a

le8�goil\'.i1> BOIDPote pOlh'rá a

lega. lo tAle dez dias antes dl'i
ele!çqo. sob pena de iilcorrer
t1 f1. Sh n ç fi f) dI) B" t • 93 D ? 1 j'i'
D'

1- t • � t )

t'�relo lei n, 758;}, de 2g de
1113111 de J948. <\eeití. (I ffiGti.
vo, _PT'o'illi-JiiUiarb. u jü:z a '-'u.
tHStiltll çita.

."\rt. 16 A caria Seccã 1 eleito

ral corre' ponderá uma' me8" ft
crplora de votos, CO,lSliluida de

um presid:mte, um pdtndrô e se

g'undo mi:'sádo e dois secrelarios

,
.. _ _ I § 1, O� presidentes e os me-

At.;nção: -:-: A dlt'eç�o._nao s�, �áries sedin nomeadOs pelo juiz

.ltII!" r�sP(Jnsablh,za_ poro'pl",lo�S eml-I eleitoral !llé 3U d_i�s antI:: das e

"------111ili lidas em art!g<ls assl.n�d_O?, mes 'Ieição. os secrelarws, pdo pre-

..........---...,.�------_.....
.". ml) que se]am (mm lnt.Cl�'S .• Ad'l sidente dl mesa, 72 hora .. , pelo

"\' 2' :i'abBlh�fi N.OBREGA "'�rte. lambem, que o.ngmuls .r_e-, menos afI'es de: começar a eld-
"

' ..' bid:_\s, e não .aprovelta�os, nl:lo! çãó,I'lt.!Ufid� da .Ptrefeihus sera? devolvH1?s.. OU,fOElm ai § Não podem ser nome1.ldos
. .

. serviço telegl aÍ�co na_da tem
..

a j pre�iden\es e mesários.
E13cr!ot1JrQ;e.; contrc:ctoÍl TtI:'OCU� h3.v1"'

... com. a OI.,lent.nçao do. Jor- "!" a) O" .cid!ldõ:,� que não for"m
tQÇOIO$. protestos dEi iet�a.a ..f d;>

....

. nal e somente e reprouUzl O a
. I itores oa Zona:

Com�l'cu· v��d�'d3 \mmO"9'fll�
.

li_tulú infQImativo para, OOSSO& I fleO) OS que pertencerem s.os ór-

�ÇW�Õ$!iI da 4i'fida •. I!t�. �moH'�S '

.

em Todas

I
mercadorias TIa

_
.

I

CAsA ILLY SIEVERTI
Te�idos em ger'lJ; casen1�r:a!!; .sêdas: cortinados; carrinhos para;
crianças; lO.liças ii ali;miníos, a preços baratíssimos! !

.
.

, I
camIsas

custo

,o,

"'Stradella", {'Stt. Sor;rani"
bem <_·omo "Tpeschini", de

8 a. 120 baixos.

·--'-�-·-I
----------�==��------=-=---�=-���

�:.i,c!f��!�i!i��!i:� 1
doença§ de Crianças

.

e da Péle
ConsultIJ,'jo _..;.. Travessa 4

de Févereiio' Edir, Pt'Ítf�r

Or .. Paulo Mayerle
Medi00 Hf.lsigtente do

BQSPlTALSÁNTA IZABEL
CHutes Medica e das erean,'

'.

çss, Pf!l'tos e operações -

Radwdin gnOgt�coB
J.n.Ul\\�N!iU -0-

med:ico
'dq..J:Iospjtal Sta. Izabel

'.Ope"Clrçã�s
.

Ct�lCA \àt:RAL

! •. Dr. REMATO (ÂMARA
ESPECIALISTA em Doenças

Senhoras e Operações,

CI�INICA EM GERA

.
(Varires - ündas curtas)

Fon·e, 1226 • 1433

Operaçlles nos Hospitais
BLUMÉNAU

1\1; .

ADVOGADO:
Dr�. A.yres Gonçalves
Rua I � c.e Novembro, 415

�': andar-Sala 1

.

(A ItOs d'A CAPITAL)

��

Rua Paran 31-A�T€UtJ6
'. . BLUMfNAij..

.�.

\
!

(Ccntinuaçâo do numero sntaríor)

Resolução n, 2.179

as

RIO, lC'R) - Informam de
U rur::an�i) que í:'stelle 11 Jq ue
la locall/1ade o prindp,= D. Pe�
lro H{'urique de OJ'!eilI1S e Bra�
g-anca com o iim de solicitar ao
pad're Antonio Pinto uma ben-

çã� es�é�ia!, par'l (} príncipe D,
LUlZ. VHllna de p3ralizia infantil

Rer.�bido COl:J. slIa comitiva pe
lo vIrtuoso sa2erdote na sala do

?ra' ária, ;;joelhou-se diante da
Imagem de Nossa Senhorl'J. das
Graças, orando e rec�endo jun
tam�nte com seu filho D. Luiz
as benção!! do padre. A segu�
o padre AntonIO bem'eu u:r,,;!
Q"art�fa de

ag.ua> e.medalhas {�comparJham ao prIDcip"! D. 1fe
dro o prof. Akebia.del! Debma:re
e ,o.s �odic�s assistente da ex, .f,,
rolha, ullptnal. as quais rec\;be�
rarn Igualmente ii benção. ,�

Art. f 2 0:$ juizes ileitorais, fei
ta a distribuiçãó dos Heitores por

sc·çãO disigoarào os lugares e e

dif,cÍcs oncle funcionarao as me-

Twmam apeJ a ao PtJvo

ianque em fü\fOl da Eumpa

::)..:. ... vit;o depdmeira
ordem

.

j 5::':2 reCelJv'rdS de votos.

Parag único, Na esc(.lha dos

edificios, dar-se-á prdereul:ia aos

publicos, recorrendn-se aos par
ticulares: mediante acôrdo se tal-

tarem aquE'li3s em numero e con·

dições adeqLlados, não sendo líci·

.0. entrel"nto uti]i.e;ar proprieda·
d!! ou h IbiUiÇão àe caodidato

,Art, 13 Publicada na ímpren

Hu'i MaxaLnão

N' 27

sa', onde h('uv�r, Ol.! ofjxada 11-

sede do cartorio, a dE'�tgl1'1çãc
dos locais onde funciülnrdo 'j�

mesas reeeptoras aos luizes elei

torais, até dessE's dias, pelos me·

mos, antt's particu lares, a escolha
dos resp:,clivo edifício, ou pJrtE
df.'le. para seI fm u \'ilJzad()� na

quele fim,
Art, 14 PmvidrnriaJãn, Hindu ix\3<:hingtnn - O prt..sid�nte

OS jüizes para qUe na" edificios Harry Truman pedIU ao povo

escolhidos sejam feitas as ada- nortE'-americano que Cl'llSuma

plaçÕes inr1ispwsaveis para a rrenos pão, a fim de salvar mi

hna úldem da::. vutações, comu il�ões ,de Ilessoas na EUfOp3 Pe

sejam: dlll, alllda, o presirlente que fosse

a) SEparar, de parte reserva- diminuído o padrão de vida a

da ao publico; o H·cinto da m�' fim de economisar o necess�rio .

sa, por meiu de gradil, ou GUlfl para COQoerar no programa de

dispositivo, Ct'm po::ta cu abeto ��xilio ao Velho l\Iuntio," D.ri

fura de aces,>; ; .

.

I g,tnd?-se á. pnrneird. reunião, da
b) instalar. ao lado da mesa· ComIssão de Alimentns (ks Ci

um gabinete ou rednl\) indesvas· (�:dãQS na Casa Bra�ca, (I pre
sevel. denlro do Qual POSSilffi os sl\..ent� exortou o povo ·'para.
eleitores cclocar cé(jul':!s na 50- que 3Juc1asse a matar a fome

brecaria efi:i�!. Para esse fim p )·1 das populações de (.mtros paise:s
d::rá ser ullllzada qU3lqt1er de� r.::oü, �mas economia;,.", Ac.es�

"CHU oe n"t" BLUM[!u..
n" pendencia. dll edificil), desde qUI; '�entou que qualqutf quantidade

UifUJi: U ln I1ftU tenha com.unicaçã1 cem o redn ,le cereais que for econominda

to da mesa rf'ceptora e sfj!)!I' por cada ameriC3no nos proxi
vedadas quaisquer outras ,uber- 'nos meses auxil(ara a nossa ta.-

ILHas .

I ref.". t,�
Art. li) Dos ates cu omisl'.õe� ...�...;.�.-.••"�

dos juizes t'ltitflrais con'farias

às ftgr8s fixad8s nos a1tigo, O príncipe d. Pedro em
precedenlps, caberá reclamaçik
pua o II ibunJI Regional. milni·

festada nu p azo ue 48 h0faS.

Capi\ul0 IV

Direção, Tlll. 1436, 1O!:H - gerencÍ- .iI. •• _.
.

1099 .' AssÍimtur:tJ:!, 109!\[ Da ruonslltulçao tias mesa tece-

,
publicidade, 1OH9., tora s

._ .. ..:._---�--_.�---------------

frignr é Sabor

Das Manteigas a Fina flôr
: . " ..

� .".._,._....."...,�,,-

o Arauto das aspíraçiitl.s da Vale
do Itajai

- FUNDADO EM 192r.t
Dil'etor�HéirponslweJ:

Dr. AehlUes Balshd

\
Diretür·Prúprieta.rio:

'

Dr. Afol"\lso Balsini

Redação e Admistração '

J:tU.i_J. DE FEVEREiRO 17 UlUcania

EXPEDIENTE

Venda avulsa -'- Dias uíeis, CrS
0,50 - Atrazado5, Cr$ ,1.00

.

Assinaturas; - An I, Cr. $ 60.00
Semestre: .-"'- Ct� ;';o,ou

.
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o

li'ililiill!i!iD,_

�' ,�� SEU RADIO PAROU?

�� I� A IMPORTADORA MERCANTiL lTDA . .-noIDunica.
I aGI'! !:;,W8 nísuotos rreguaStB, que ��tá pt'! {eiIlH1Íen{e

.. -dÍ' t'lJ!:lrellJ'"oli �

para çUl:l:qner cUf!cetlu de RAl_)IOS,
=,.,- sr.b � dlrt-v(:J.t) de C"l!Jpt'tf�[ b técntco vludo <Hrettt-

PON'TIA,C 41 mente do Rio de [e netro,

I [iliial
Faço saber que, perante o

sr'lOficia! do Reg-istro Civil eh
'

Sé.le da Comarca de .3;10 José,
f, ço BHbB� qUA pl'eteil,lf'ffi

habilitam-se p
,

c -. E I" I CIil'IIIr"se: Luiz !JH!tW!-A fi I k s
�. ara asar, te VI-

'(1' EI !.-'

no Silveira (ie S 1.' "/t' I 'I 611'1. e , UBnIrl:':1 cJl-'rhA 1:'-8-

A
�, ,_"U ,:1 e i'hi.1naúe

j "1
'

L d R RI li'
tU! f', flHSCl1 Ü )-lOS }f, f' jlltlhl'

..
our es "amos, e, natura o'

' ••
..

_'e�te Est d . 'ri ]
dt; 19.d. peürel ro, fif.}lelI'II, do-

'" � a 0. nascrno aos 't (e

1
'

T d 'jnovembro de d12I, industriario, n�lClrtla f'lhe �(�8IJ en,u�O{::NIBsolteiro, domiciliado e r=sideute
01 Ii:,- e. I, (). A.

e , Ih e ,. n�C!l
em Sã J.

r

tilh 1 1-h" t'-. (le .DO' (.l'!rmdli Oplu.ell, I!.Ja." o j ose, I o ne orna?l.·. T., E'f I !�Sllveir .

". C' d '1')' n.r '.llAlUrn1 (H·fi,.'" f1 !iü(l, .llH!"C (,I, --.---------,-�_.-
.;:I v a.ue ,-,ouza e e lVJ.a-1 . ,

c'a Fi"i'l '.
.

d S' E:' IH.IR 5 rle uuvemnro ue ;<)7.5.

tI.r·.. ·l. d·i.lI�tlSC! te], OL1za. -:d!a, o.a- (iI)HH:'Biiell, !wltP.iI'H, "
.. omi.eÚif!.:u ii es e nB se a, !!aSCl a aos.

.

.

.,
.

, FRACOS e

8 de iu h
.

J' I"
,ln e .eSlden.e nei'i:U CI\1iliÍe ANÊMICOS,J n. o l,e. HJ2g, (om�st)ca, fílhll dê AlfrMin Kl ets e {tI'

solt.elra, dOlnlCll13.da e r-esideure I)..!-! ..l ;;,' Kl -o
TOMEM

Sã J
r

r h de J
- ,-. I 811'W ,g el", VIRis. I'lrngeftt:lllle:n ,ao (Jse, I, a e

_ o�o A�� I Apresentaram os dowmentos Ulli ' "IClillV uHI
blilo_Ramos e de D, Nlélrl:l MI- ?xigitios pelo arUqo 130 do Co� '·SILVEllU..·�
ll!';:rvma Rarr:ns. I dt••. C'l b ,- 1° 1 f) 4

-

��;·mw-""W'.s.'_��_I65Ai1_iI.lI.IlIllm:;;s��"",,,,__il>IIi5l�_"";;:_·.

"1Apresentanml os d· . t _�i .1g0 lVI, SO \J.1 ,ú t , Gr'l'Id. Tifth:o -

',. '.... .. .(

ocumen °"1' Si alguem tiver conhecimento de � fab.fl"-cô. de_I> TI-DiaseXJgldos pelo arllgo 130 do Co-. "'�' j-
.

d·. ,. 1', J íii'1 �

d' o C 'J b . " 1 tI ') • 4 jP_.....,.,ür fi gum InJpe J!1l('1110 eçj3, ----,-.�-�.=�,�--, �:g
..

IV]. �o TI", ',L', oJ e .

'I flcuse .. o para os fins de direito, �
S::�.81..gUem. tive:. con�l(,Clme'.,.1to _ de, E, paril._ consta.r e chegar ao COA.

Dr. Artht:r Balscrti I � BllJmendU L.d'a.eXbÍlr. algum lmpe.dnnento _Je�3[, nhecimento de todos lavro o I ADVOC::' �' DO

II"acus<l-o para os 1ms de dJP(�lto,l .

_n·· .. � ,e: "

\
.:J}\� Tu�tas e Vl:'ffi'iiàf:íi!$ - Matl'riai l!'I}i,U'i!

E

'.
t

·. '.j .

.

..
pre:;.�n.

ie

.p"rn se.
f al!xado, no h.l- Escritório' IWfeio

"�;;Illua.
Ca'il'l

'.

.

P'"

h'ep�réI CtonSdar et :lf1CgiJfj ao C(l-: gar do costume e publicado pe- n�""" ·S,,�.,,' il�) _ 11Io·,�;r; 'I�O'
-

. Pinturas eln Geral
n . ClITIen o e aí o:' uvro o .' -�

..,.... , ...... .-, . v

IpreSPTIie para ser. aiixiJfl0 no lu-.i
1,1 !mpn?IJ"a,
l'

. ResiduuCÍa: . Alalneda Ria Ik;in�: Tintas em b' iSflacras oara artist'
gâ� do

roshlJ.ne
e publícado pe.-l /�hur,e;;;I{.11�;�1�·eBI.r:�r�e

1947 �,."�n":!',: 3�" -�:::.."!�3!5.""."-,���·
.

.

t;:,L I O
la imprensa, Of'

.

l' , �> • '·'C.. 1i �__.
.. � BLL'MEN.'\U - S1A. CATARINA

81.' .... ..... d. 1
.

leia 00 1·�C::!;iStto l'í..'ll""

I
.

"

� .'

umenan, IS e 10 t.e 1947.'
<

fi'li �"���ii=ljiii.!ililSli$::;WW"_" ,wÍil J� "'",' f_'n mm

Vitorino Bnga !
==�=<��� �OnSUnH!Jnr

Oficial do Hegistw Civil.

Exija Manteiga f81GOR
Exista Qualid&du qua fó!

i Mis não ã fRlGân

,ALUGA-SF. .

'1"
VENDE-SE

Dois QUARTOS mobitiados V 1
para cas�i, informações na o!ici-..

l'riL e·se uura _,C:lsa, ver

na Radio Blclun, õ tra ts r com o 0[. B!;Ufl('
Alarneda R;ó S"nco Bua" k 11" rn a .J".,,,. ca.

p R s A .. S [
I MOÇ -\ de bôa Iamília e, de boas noções para a srcção de fa
zendas.

1 AUXILIAR.
Mulhados.

cóm boa p 31i01 P'! a (\ secção

Casq' \lV'i1ly Sievert

de Secos e

Editai

SEDAN 4 PORTAS
VEl\'DO por preço Rt.zoavel

Pintura origl::;,l Nunca teve g-:l

zogenio, EitoL.,'r,ento de Co�ro
pneus t.' Carnaras novas

FREDERICO FRIDLUND
Curtume !5rusquense

Brusque,

ALUGA·SE OUARTO
Quan,o suuado l;�' ponta AgL1-

da ''"'em casa de fam;!Jii,
'

Informacãe.s com o sr, Udo
no Banco IUCG,

Serviço Raplde e de Absoluta Confiança
flirlgir-sf> á IívIt'ORTA nORA MERCA \TIL LTDA.

Hlill 15 íh\ N.lve-rntlro. 14��ct - F\llIt', ItJ54 - BluID�{HiU

Faço saber que pretpllilem ca, Faço saher que ç,ret�ll'lern ca

sar-se; Julio L"j)<'s e Maria AI- sar-sar-se, Harry Jaeger e Char
calJtara, Ele, !J::.t!lràl dEste E:z lotte Schneider, Ele natural d�'s

tacto,: noscido aos 3 de fevereiro 1e Estado, nascido aos 2 de ou

de 1925,operario so!te;rn, do· wbro lie 1922, in,lustriaric, soJ
micíliado e resi::!t'-llff" nests cida- te:ro. domicl!iaõo e residente ncs

de, fllho de Antoniv _h:aquim L0- ta cidade, filho de Emílio Jaeger
pes e de D, Lidugeria Lopes, � de D, Hulch J,H'ger. Eta, na

Ela, natural deste ESLdo. nas· tt:nd da Alemanha, nascida aus

rida aos 13 de agosto de 1927" 4 de junho ce 1926, domt>stica,
domestica, solteira. dornieillada solteira, domiçiiiada e residente
e residente Ilt'stacidade, fiihil (�e nesta cH3de. filb,! de D. Gertrud
Pedro Manoel AlcBnt&ra e de Scbneider
D, Véronica Pereira dos Santog Apresentaram os documentos

Rpr-esentararn os documentos exlgidos pelo artigo 180 do Co�

�xigjdos pelo artigo 180 do COA.I (li�!' Civil, sob ns· L 2, e 4

digo Civil. sob US. 1, 2, 3 e 4. SI alguem tiver conl1ecimento de
Si alguem tiver conhecimento de I existir alnum impedimento legal
existir algum impedimento legal, I acuse-o para os fins de direito
acuse-�o para os fins de direito. \ E, para constar e d10gar ao -co

E,. para constar e cl1egar ao' co- I nhedmento de todos, lavro o

presente para se!' afixado no lu-! presente para ser afixado no lu

gar.do.c.O.s.tuftle
e publicado pe-1í.gu.r do cOSi.ume e publicado pe-

la imprensa. la imprensa.

mutu.ena.u •. '.14.• de.
10 je 19-1-7·

I Blurn.e.?:i,U, �5

..
de I Cl de ! 94-7

Vitorino Brag,' vltonno Brag.1
fici.lldo Registro Civil Oflclat do Regl:.tro Civil,

Um Carnmhüo Girrott Gig.,n.
te tipn 19,t6, em perfeito estauo

Preço Cr$ 35 DOO,O()

Informações co rn o ::-lr. EW'lI
do B i üokeuner o cficina Haimes
Rua }><'i.o Pessoa n. I 6,�.

i � .-----.---� ..

I SotC:eda.d.e �en(\fiCiad.O'; ra) �'fa{lelras l1C�:Al
Telefone 1048 - Rua 7 de Setembro

fornecedores de Madeiras em Geral
FOTTO P(1'illista.lCncantol1E!i1·wi de Qualquer E�pecle

Alinhamento, etn. etc.

de

Marcn Strt:b,Esneelali Jade.'

----�----�--�

Auuneiam nesta
ÜIlc!P �()nrprf::l n "pu

ir�AD=O?=-t'
Nalura!mt\!1!(' 'ó 11'; flfieina

fUNI{E
i B�m in s!abda com in ... !ru-
I ',j:��\CS de mel1içã.:.

" ,-:;njernissimus,
Rua 'ii ,..i� setembro n 13
___________J

roto Amfl00R (G.SLholz)
Competenete ProU§.sional

Rua t5 de Novembro, 19b

Adornos para Natal (Christbaumschmuck)

Pecas Torpedo Suinos

F. OOMNING - Timbó - Cahu posta�. 10

--"';'_---�-�--'-____
o

,.� __

I •

I Exportadora de adsiras S. A.
I Sjock permanente de:
I Madeiras de construção em geral,
Forros, Soalhos. Wlofduras, etc"

T�iefone 1331

) B L U fv1 E NAU Santa Catarina

I
DOM I N. O 0, 26 DE OUTUBRO, EM RIO DO TE3T0 (P01ViERODE)

Et� BENEfiCIO D \ (Ot�UNIDADE EVAHGEliCA
k��aUliQ;ik;';MfH�F������'TMte.lt·�J;'llimt�í2?�

L O C A L: PATfO, DO SALÃO ATIRADORES
. Haverá: Tômb.]a úom valil}g;)g premios.RI-r Comestivtpis: chur.rascos. galsichlls. cuborfO

I
rle nIuml>nCiu. visitas ao Jar.1im Z ohgico de

fas - Arl'elllÍituçíiü - Tiro fio Alvo - Rorla da F ;1'-jquI)Gte, g'IHilhas e pMos, 8f1sado"l, bfbid�B cer pl!l]wrnde,
tuCl� e dt"'tfllÇÕ>!S comi.: Ivlnotal1ua rnJS'3A,PsRca- 'lJejas. ChOf,B, bimale e vinhos finos. HllVMá on:bue para toda fi parte eanform,ó)
ria - C{lellllnho El'ipe.rtn - "Jogr} do Supu" - Avião A feata s:Hà animl\(h durAnte o í!ln, por' ('.ol:biuaçlíll eSp"ci>.J; d'" BJumeol:JIJ, ponto de f}l'Ir-
'80 AI-vo.-TüCli de Tarzam � PeHü8 !la diversões, um alto Íalaut,'l 0, á noite. oxverá l'ffi p.,mpOlw 'ida dfl Grut ... Azul, 1:18 7 Ú 9 til.ra", <la manhã.,
para cri�i1çt\aí com !!clftQcelt etc! btlHp. abrilhal.lHldn pelo "Jazz GllufibbarB de PtiS!Mgens ti veada na Qruta AZiJl e H.,tel Vilrgt!s.

.

Jaraguá �. Sohoa. as 22 hOl'aEl! a cargo do a,rtistaa
.

�

)�
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BlUMENIUENSE! Volar em Frederico C .. Busch ler, e demais candidatos da UON 'à:(I
lulotu governo Inunicipal, élnlplanlar o tlimade ordem e paz, em quelodos possa"

.

viver
..

' e
.

prosperar dignamente, trabalhando para maior grandesa deste. riocão

.. I LI
--

"A

I ,. 1

Nos bastidores da p o I i I
l1li

I C a

CONVITE
PAR A f E R I DAS, ..

ECZEMA'S,
INFLAMAÇÕES,

!
C o C E I

R1US1FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

A Diretoria do G. E. OLIMPICO. telr, a súbida honra de
convidar seus associados e Exmas farrrilias bem como os SOCIOS

da S. D. M. Carlos Gomes para o "BAILE DE RLEIÇÃO DA
RAINH A DE 1948", a 5t:: realísar no prOX1IT10 dia 18 nos salões
do Teatro Carlos Gomes.

Avisa nutroairn a Diretoria, que os votos ja à venda, tendo
a segunda apuração realísada uos Estúdios da P.R.C. - 4, o

dia 12, spresentado o seguinte resultado:
! 1 - Irís Colin (\.tO votos

z] - Renate Bonnernasou 500 votos

3) - Beate Hass J 40 votos

-1-) - Cada Rleschb;eter 20 votus

,')") - Isolde Kielwagem 5 votos
A apuração final dar-se-a no decorrer do baile, podendo os

interessados depositarem seus votos na urna que já se encontra
em p odor do zelador di) teatro.

• J�S mesas estão á ven.la a partis: do dia 13, podendo ser

adquiridas com o Zelador do Teatro,
.candidato p e t e bis t a responde diversas perguntas

formuladas por este jornal
Conforme anunclamos err

.no ssa ,penultima edição, o sr.
Domingos Manuel' de

...
Borba.

cendídeto fi Chefe do. Execu-
tivo Muníc'ipa� .0o, pleito de

.
Por que detxou V. S. dt>

nQV:�fI,lb�ol?et() I-,TB; aquiFece- hJToar publico o resúrtado
ra em. responder dfvérdlHI per- da quele visi Ih?
gunlas fi este jornal. Repfo·
d

..•.•........
u .z Im ,.0.8.

'

...•.
8.

s.e.g.u.ir,.
ti ·.�.....•...p.,.e..•.

tg.tIn.•.!
- �

a.
da

C0i.
S8 tasa seu tem-

tji8 que fOI'Q:Ju!amoB e. 98 res- po. El-Ia tigu.r.l.
peQUVds respcstes. Ei-las: .

- Desde que li palaprlmel-
.. .'.

.

. ..•.. ."
/

.

�-:
. •• . Qual será ti orienta ção da 1'a ve z () seu prugrama, q uun-

....• Porque. dei�f,'u V. S. 86 fi- prcpaganda da sua caudida- do verifiquei ReI' o mais con-

,.:l�iraB do PSD? tura ? dlzente com I!O necessidades
...... .... .'. do nosso povo. Além dlssu,
.>�.o Partido 'J;.uibalhista ...-'" Será definida pele parti- sempre fui ,"migo (08 truha-

P_.r:8sHeiro,clIJnprogtams sem- do. Entretaato pOSSo adeanrar Ihadores, e hoje vosso tlfirmar

.pre> admireI;. por inter.luedio que ser
à baseadd na verdade que me sinto verdndda am e n

d,úsiseus ...dirig.epteg·· .. em

BlU:-j
e na le�ldlide para c-om nossos te huuradu em ser o candí

menau, conveoceü.níe ue que .adveraartes. Temos esperan- d to dus tfl:lob::.!lhll"tas -te Blu
eu ll?�el·Ü.1 melhor .ser vír á ças de conquistar 8 vítort« mensu, pois sou t mb-m um

coleuvldade .h;umenaueu.se, sem fugir (ju nossa norma de tr�btllhador. sempre 'fUi 18m.

tDgress�ndv em suas fileirbEl, con -uta. Fa!ólremos ao povo bem um admirador da (,bl'li
e me, dIspondo

'.
a aceitar Iu- sobre ,; 110S8i) programa, res- soctat-traba bista de G�tulio Hamburgo - O professor Max

cu��enc1a de. grander-spou- peítand ;

sempre a COI c erc.a Varglls, e qUl'fu.,.::ontribulr cem Planck, f.sico alemão autor .ta

slIbllIdade no t'utido. Da pa- dos quenão estiverem «on..s ti rnHlbli cót.. de BlwrlfíclO teoria du "quantum". tale�etl

"
.
l�.tra •. que, mantive eu!)] Ofl co: Pregnremos dentro dos para t' execução (1e um pro- dia 4. em um hospítal de Goet· Pàrque Nacional de Yosemete

'l.fàeres pe1ebisttis deduíi· qu� principi.;s verdeira.lIÍeute de- grama que vÍStl o bem estar tiogen.
- Antonio Stnd::w de Oueiroz

deverIa estar a. seu Jado e mocráticos. B.. neste sentido .jo DOSBü pov,'>, Max Karl Ernst Ludwig Plank presidente do DepartamE--;;to d�
pugnaI' com o maximo de mi- (trlentaremo8 toda anOSS8 pro.

colocou se ao lado de Albert Café do Brasil disse, na trig-c-
Ilhas modestas Ior.cas pelu lpagauda. Emstem como um dos rraiore� sim.:! convenção da Associ,ç:ão
vitoria, dos ideais tl'aDalhis-. .

físicos alefl�ães Deve seu renQ- Nacional de Café que recamf::O-

tas,que_sllo.QllUBeio dO pt)�
.'

Qual oerilério que orien- Apresentação Científica me principd:nente a sua te)ria dará aos produtores de café dé'oS

"10 qr:6 reCI1:q:�a por melho.r�8 tará fi furmação dlJ chtllHl, dt) 'quantun", que estabeleceu Americas Central e do Stll que

�r.o.�ti��.·..�.8.d.��lJ(lCr...8.•.. B. e admiulá-

.dO 8.e. ,noy.o partl.·do.·.? I. Snlvndor, 8 (A.N.)-.PI?f cca-
em resultado de suas "esquisas ��op��:m ��t�ú�s ít�ll:��aO.s cafe:;
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p obl�mtls que

.' sUlo da reuuUlo (1a SOCiedade
sobre a estrutura das radiações r ' .'

,

�e rel�clonam cOf!l O b�� eo� .� O amigo está se esque- FBI filicis, reallZãda n�8ta C!1-
o que deslocou a fisita newt')- �a�panh1 de Anuncio:;.
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..d. Id. li-I pital, o prl r"ssur M;llq!les Li-
oiana da !Jcsição \!m que se ndrês Uribe. deleg.ldQ co-

9.u-edelxB18sIllPlraS.·do PSD to e não o Diretorio ào P.T.B" ma lipresBnt!ltl cluco eXt'iIl�
mantinh.i ha 250 an05' De acor.

lombianu á Junt·t P.w--America·

l,ngr�s�sando nu Ptir�Hl0 'l'n- Ao'Dlrelorio é que Jmcube piaras do «Amph!tolug"Utl
do com sua teoria, a emilisào na do Cç.fe e prejidente da

b�lhHha .

. 're'l .
A h . .'. . .. '

I'
ou . bSDr'� G de e· I '·Cofee Adverrisinl! Council"

.'. ,.. •
•.
80 yer EO,ur�comu orgli!1lsar PlCODS», deVÚfultor do bBIlJel

d· \'" en rgla pe os �

a chtlpa 11t; vereal1('r�I!!, 1'0 traosmissor ria molé Ua
,. o nos ou molecula� não é .um

'Conselho da propagand::. di)

Tinha.
.

V,S.. Um ..

motivo·
. ... .'. .... .... de chligas. Hrmflodo ciellH i- pro.r:s�() contl'1:.l0, m3S ver,flc,,- cófé) segerin que a industria

'p6ri(f{;'J'B vê! pJUtI'. delx.l.ír O �Iave_rá ',posslblhdadt> do cameoto fi. proWtlx[a dessa t:;e a .lI1t:l V.i l.os:. h,. vendo �m
norte-americ:ana e os prndutores

releddo Pllrnd.o?
. .

renlHlc18 dij V. t5. para be- doença.
cada vez - et:õlS�aO ou absorç�o

latino-americanos coof.erem com

neliciar O ci:Hld!dato"de um
de certa quantldaje de energia.

ideoticas somas para a c;:lmpal1'�'

-:--: o" motivo de mfIiba S'81- vulro Partido?
ha de fomemo do consuma õé

da ·do PSD e ingresso no' P A.
café e que a indüsttla norte·

'.VB
... ,já. e.e.lá.• ex.P.I.. iu.'lid'.ü .'-na res.-, -,

.

Ao
.. a.c.eHs..f c. minh.ti clin- Importante opera(ão d. publiclLl30'"! e a 3Ima Ou americano! c( nveuç� as :.:onu;u-
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postu qlle ueLa primeira pe,r� diaatura meditei bem n� reli!
"I OI" t-amerlcanos W�
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guU.t,8.•.. , .'. • :.............. . :! �. '.;J'ns.,.R.. �il.ida.d.e dS.Bse ..

meu àttl. rUfgicc no Exofago I ��a����; �i��gr��rj�ia pu.?�!���� �Ju�t�S :f�!�lo:,re�(c�es�!�tal���
.• '. ......' ..

ACtlllel. e com a aluda de , �ãO ECJI n·�a" CUJO d t d d
, V. S. a8�umlU algum com� 'Deus e dos meus amigos, e de- .

I'
l<-'I'" o re a ar f: que na ver a e pode �er prova-

promlsso perante li Sr. 00-"
.. .
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.' RIO (CBJ-Inf"rmsm de Re- I
o ga�hadoí. Prof. Jflnas de do que o atual preço de quase

Vel';lador do E5tado, quan-..... • •• ....
'C.ífd qu� o ID.éd!cú JOf!é Hen· ��a;�� Abreu. se acha nésta um centavo a xícara de café é
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< '. umenau IWOU pp!a prlmewl vez em frente comunista contra e�sa propag! nda de,ve ser dlri·

-'f:AbB9Iut�menfe;,;Sómellt�, 'Finalmente, dia 25 do corren- Pel'nanbuCl1 a 'Cirurgia do e

OS Est.::;dos 'Un1do(!' I·���:,espec:alm.!nte
asd,:J!las de:

iiel:xt�rpate�t� O •• deiJ�t;;jo\ d,08 te, realizar-se á {2 esperado coh- .•oft.lgo ero uma mulher que \li m iJ

trabalhistas <lH ·Bluni,euaú d-e, í}erto dé grande tenor patricio, logerlrli soda cauBH�6 rJc�H- �'Londres - A Ca'úpanha dos

em' !!endo .... ,�lt'líU!, ·601sborRt Silvio Vieira, Que tem sido a- do uma eslenose Clc6trlcllil comun;1I as
. plr�

.

unilica. os I� ��, rn:-.;;'ó-;'�',,,,,.,l�;;-';, �.�

com () goVêl'(lO. de:S. Excts. guardadcf rom indisfarçavel an- de modo lA.nã? pernil,il li pas· �embrus e lílmpat�zantes do Par- [t; 'CiOOO' I: S
..

1:(
na solução d,e todoJi! : os pro;. ciedade pelo mundo arhstíco ru- Blq'Óm dE.' Itqmdos. A wterv,:u- tnLudm',)ae'nfrenl'lVteveConPt:.trlazeoss eEursOt'aPãeuÇl.Ss h=,.... �.•.I.. _•••�.•H.,... ii:. O,'.·,_.:..C..,.._I...a::.._..."I...•.�.:i.
blema,s que se ..relacIonem cal. Silvio Vieira será acompan· ção durou tres bO;8:<1

•.
venl;·

__.. _ �_-.!
cqmosinterssses ... �o no�so hadoç'ela orquestra Sinfônica da cando-s8 uma esofvg �otomja Untdos, foi recebida aqui como

MúniCfrl0•. poiS é d:esej{) dó Sociedade lJrarnatico Muska! t'ub·tolal seguida de .t.Hle.s:o- uma dt!lUotlstraçào de uma abeta Aniversários
PTB, se ..formos vi!orIo,sosnos- Carlos Gomes. ;;endo que as en- se do es(,f"150 ga�lríca bUa inte1l81f1cação da guerra politica
Ú" pleito, cols.borar; não s6· tradas serã francas para os as- llltn.ltofaglQtI, fsc.m1.1 do ara0 e provavelmente ecollomica en-

ro llt� . QÓfIl oa gi)Vf;lfriOS. Es.,. sociado desSà simpatica Socie� tlOrUCO,
• .

tré a RussÍa e as potencias oci-

ta6ulfl e Federal, mas tambem dade. As pesso&� e�tranhas, se' O méillCu José �enrl�?1:l dentais. Os circulos dipbrnaticos

cOm '

..
us demal� pa:rUdos no rá CObrado o· ingresso de Cr$ declarou que o clrurglãu v.' lS- comentam a noticia como indi

BeÚnGO d� �Btabeleo8Í' a boa 20,�O,. ...

weet. de Bosto.o tt>Ill."vrlitlC!i- cando quo se trata de uma ma·

b!Hrilonlll t'ntJ6 a faroma blQ- vamo nosso
.'.

1 .. ltores duvem d'l opera';Ões lDdeutl._!is. nobra drl contra-ataque da Rus

menaúi:Dse• e princIpalmente estar lembrados. o rtcilaJ em a- Quatro hnras depOIS O ps sia, para combater o desenvolvi,

qUhud.o se lr!:ltl:lÍ" dê 60Juolo- preço fora tran!!ferido por duas C!�'lie apfe�e[ltlJu melbor8�. mento das operações necessarias

�tl.r Pfub ElUi;lS
.

oe fnreresse vezes, em consequeocia do es. [.IfuIsando a Ingerir bem as U- á aplicação do Plano M"rshall

u!)le\lVU. "".,1A e�WS prO'pQtJi� tado de s1:nÍ-Je do gr!\Qde arUs�a.q,uldÇsl
QP. JeOUperação cootineotal.

tos es'arr mos sempre á Intel
ra d spcstção de quem IIOB

queíru ajuuar.

todos 08 que queiram honr sr- t

me com I:l sua boa vontade, •
irei até o r imo E estou cer íl' 1
que este mesmo proposlro 8-

T!'ním a a tortos os dirigentes do
P.T:B. de Blumenau,

r

I

AU'OIDObilisfas ,. A4enção
eea 5cte'mItBm'g Ma -.,,,,,,êI't "'!D:er==ntrmmtj$Q)fi§l525gp�m "t'4FOi!f"'P

Já se acha à sua disposição a OFICINA WIEDER-

KEHR para prestar-Ihe os melhores serviços em motores,

Desde quando é V. S. slrn
patlaante do P. T. B. ?

radiadores. latarias etc, - bem como soldagens de qualquer

Serviços prestados por Técnicos

espécie.

RUA SÃO PAULO - TELEFONE, 1272

CRU.lEIRtJ Prefiram a t'aruHla t"Bon�ad.a
pelo ""mum IDIN'VRlf

Faleceu célebre
alemão

físico Ca.mpanli8 para
ment� do consumo

do café

A niversaría se hoj: a sra. d
íkmca Domnlng. digna fSPOS�
do sr Fritz Dumníng abastado<
comerciante em TimbÓ.

!:anscorreu hoje a rtata na� �1
tahc1a do �rt< Ingoberto 'Kasulke

'�.

da sociedade local.
•

Aos aniversariantes os 1l0SSQ:i
oumprimentos.
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