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....eleiçõe.a ...mun.'"I t8�O. filio os mais expressivos quando pro.gnolltican.1GS._ !e-!
tlcas em todo o tetrltorlc ps-' m -cratlca QU� termlnatã, não

ClpalB no Eshvio do. HlO. 011- pOIS enquanto a UDN venceu eentemente, que 68 eletcões trio.

I
lenhamos duvidas, com fi com-

de a VON derrotou frag6ro- folgadamente em 19 munící- municipais no palz consagra- pleta reuovaeão do governo
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f
riam de.fin. l�ivam.ente o ideal As vitorias alcanç adas pe Ia que n08 ie.YOU ás portas da

realizaram-se idt>,n{icas el ei- em dols. . renovacor de Eduardo Gomes, UDN nos Estados do Rio

ej
•

ções na Paraíba. Os primeiros com o ad vento de nOV8S e Paraíba, mostram-nos o inicio rutna e dos seus desmorstt-
I(>Pluitâd.ol' ch'illadM desse E§- Descarto. andávamos certo <e mais sinc�rn8 díréh'izp.s pc.li- de Uma gloriaRa jqrna1a de- zados costumes politico!.

Os partiôarios udcnistas do sr_ josé Americo, na Paraíba
acabam de trazer sua contribuição, na melhor das ires, que é a

D,_O VAt!__�_"O.:_". i ,!,_AJ.'.A_-.. _'.'__ campanha municipal, vencendo em 19 municipios contra dois que
"- �-- -- -- - - ---- ainda ficaram nas mãos do PSD .. _

Lembrou-nos este feliz sucesso da UDN no bravo Estado

8e,U�t�·f6-;;-23 --deo�;:;-d:!9líi-:- Ilr.-Ar.�e Balllnl Dirato! [(aspom"l.vel - Ago .li[�lV1k29 nordestino, aquele aviso que Inserimos aqui com a campanha der
"""=�.;..",,_.,;.� rotista que nos fizeram, lrg-o após nossa vitoria de Janeiro deste

ano - de que não estâuamos sozinhos no Brarii, que em to
dos c1/Junicipios do pais haviam corações brasileiros, pulsan
do conosco as melhores esperanças de melhores dias para a

nossa Patrio; que a UD IV estnria em condições de orientar
fJ. pOlitica nacional com. seu Tortülecimenio na maioria cios
1nllnicipios brasileiros e que no pJ arlma qundrienio eleçe
ria O Presidente da Icepubtica!

Os acontecimentos nacionais vem dando forma precisa aque·
les nossos prognosticas. Estado co Rio de Janeiro, Ceará, PaQ

ás suas raiba, contra pessediatas queremo-comunistas, formam já sólidos
élos da corrente udenista nacional, e a eles. si estiver enfim con

cientemente esclarecido o eleitorado catarínense, nos, juntaremos
lambem como póvos livres das cadeias do oprobio eleitoral da

Rio. (eH) _' o "Diário da conferenciou com o Genere], (DT) - O "Dlarlo da Noite' f{epublica! •..•

Notre' sob titulo "0 Pre:si..; acompanhado pelo senador informa Que se reallzou agi- Blumenau, que já rompeo por duas vezes e com grandélúz
dente Dutra orgsníza urna Vitorino Freire. tarja reunlâo na Oorntssãr .1 ficha da vitoria, prepárs seu terceiro pronunciamento de co

base par! fimen tsr solida" 1](;- Posterjnrrneute a chegada Executiva Nacional do PSD. operação liberticida com os' demais municípios b iaeileiros. E o.

nela que Batista Luzardo da j ulormação acima, publl- I tend,o prevalecido 8. malorí» fato de termos sido já vitoriosos por duas veses apenas vem com.

aproveirando-se da crise po- COu o "Dtarfu da Tarde", dp, dutr ísta contra o olcco com- provar a razão de andarmos sempre na vanguarda do Brasil!
·]inüf! lHüiHeta vem cabalando Florianúpoils, sob o titulo posto por Ner9U Ramos, Ba- - .

,

08 pessedtstas ganchos, per� ','Esfacela se o P,S.D." o. se- lista Luaardo, Fellntro Muller D-e
....

�.·.··m--fi-"-.•�!2.u-tJ-�-m-.-d-.n.-r"..�-b""r-i·(-..:!i-S-"'f@!i!l�-iilm��-H;;;;;;i!;;.........;;;-"""'"'--!�---
namnucanos e nüneiros para guínte telegrama: - Rio, 19 e outros." '" Yfi!tlJ;:;)'I;; '\; fu ta I!il!.. --

.Iuíe+ar a rebeliãO parlamen- .'. '---�------- alemães
tar contra o Presldente Du-

. tra, a fim" de ôbl'iga-lo a

atender ás protenções do

gruvo fio. �'.i(-dHàdor. (). "Diá,
rro ô& NOite", dlzendo-se c in
formmiÓ Hdedig'rlHmente afir-

,

ma que Dutra está "disposto
à l'Bvgir, sendo c' prunetro
passo & recol.lJPüsição milli�
terial d-8iltrc' dos pl'oxil'.!]f)í-'
diB&, [,nçadn fi difínições dos

que atf fig)I'a I6:t. ..m (! j g:,
do �üu de duis hicu�;

,

ACf\-;'
dita�se.. entretanto,' que fi

w,üO"ífi.' Ucará C!Hll Diúr8, de
vez

.. que. poiiHc.1me:�te,. N,�-
·

reu Ramos n-ada pode eferE"
ceI' senão acobertar acordo!'
hlbH.ins. realfz idus oeoH'e seu

pf.ll'tidó e 08 CúilHHlü,taél- Dlií,
· corfiaate no p1ltrloU$mü l'

dlgniciade dos piHltm(;lntarei'
forçará deiiüiçtio emb::;ra te

nha eel'U�Zíi de qne eni�enta
fá oh�Hácuios

.

qnereillist.&s
levantados por Ni?:feU é Lu· 'j" .

Z�H'do, '�O BtHmdof M�Hcnl1deB
.

fUlO que chefia a HIll CU
trista do 'ptlrtido" TrabaIhistn

�
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Ad�AUTO 'D,AS ASPIRAÇÕES
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Pela y i t o r i a de Blumenàu"í 1
Ichilles Dalsio! 4

u

onlr
li� o

ulrares,
A ala do .Ó sr" Jlereu Ramos quer obrigar o Presidente a atender

pretençôes enQucmto este. está disposto a reagir

comparecido 102 candidatos. A.
RIO, 18 (AN) - realizou-se. pesar do numero de inscrições

ontem em pL'nario na CamaTa

I'
ser muito mais elevado nesse

d05 ?eputados {;onCUrS05 para
..

,o concu.uO'.O
e

..

l.emen�o f�mk�od
provimento d"s vagas de taqu:. suplalHou o de sexo mascul!oa

grafo daquela a ssernbleia, tendo em mais de oitenta po� c:nto.

\li l.It ........... Iii .......� X tt-e' II!II III! .�_. .....
) -

f li União DemocráticaNacional t:
f' '.

, '.

I , Indica ao altivo e valoro�o eleitorado bJume- T
T n�l�én�e I'ilêUR, candidatos às próximas eleições illl!- 1
ti lllclpals de 23 de Novembro, certa de quer" 'maIS T-

. .. . I. uma vez nO['o;808 eleitores afirmarão Dalj urnas seus *i(ontmmim ligados em Per· r ancei08 por um BhmlÜnau democrático, llUQ c forte

'Iirlambu(o o· PSD e o PCDI r Para Prefõito Municipal: .:Recife. .,........ Continuam associa- r
dos. o PSD e o peB, tendo �:;;� •

:j'"guiOé} pára o interior, em pro- Já regressou de Cm'Htba, cilD:Hdato pela Uuiâo DeITO- t
Frederico GUilherme Busch SOfe

Il\>j

poaga�ddaIP?litjCa G0S .d,e�)UtadB·cs �:mdd� esteve

i �(JJ tdL'8tl1menw cratica' Naciooal 80 elevado

TISVai o .• íma e :xregono
. e, me lCO 8 CU :1l'HIO Ü compe- cargo de Cheie doExecuHv o Para Vereadores;

zerra, que falaram jantos em Ca� tente profissional, dr, Francis· 1vr.lmTo e Jiíboatão.-onde o ulti- co Basseti. () BDr.' Frederlc:3 blumenauense nas elef\!õeEi
i Heitor Ferraz Bancario f

mo ataeüufortement: o governo. GUilherme Busch Jor., figura de novembro. � Sieg'fried hoeitgf\baum = comercia!Ío L9t
Exisiem '276 f'<!m\ldato!3 para de. dEistacada projpçlIo süciill +

I
a cama..-Múu;e'pal "",ta c"'d•.! e politica em 110'." molo e S S quo .oltou complels

t
José MoritY- - Oporário I0...•.••··· .' 8.1�n,SO. I..c':e <V" a .. 11....... I e·.··

.

'.; d.J'S.- ���� i�;fl*�!;:i:����:�. ��f�{�;�:F�:.����=��:l!�t:h:ico
5 e J '" í c C I ii S· II Ira aia �:����r!"��lct[ud�dn�i· g;�: t �a;;�:t!'��n��:; .ie��;!1::do - Comeroian· )

panM, polHicCl, esperada com
I Otto Henl:iogs . llldustri�l.'

; iUi;- (Ai ,!..Nac.) C" 0,uvidQ � que o ry;inis!ro; da guerra indisbrç�vel anciedatle e in-
ti Dr. li.ffODSO Ba13ini � Médico

'�re a D' 0111 d� u�

.levaC'j
dO ter cnnheCl.mellto do fatQ teresse em todos os quadraD- I

te�Dr' ",corrIdo na re.. eoviarl';\ ao Jocáf:um de seus tes <io mu�lcipio, onde SU8 III Hercilio Deeke . Banqueiro

íiió.·.·.·
·

·

•.. �.f.!'.·.··.•.··.�u .".:::.-:i.Dh'i
8 Araga.r.:.· a.UXIHa.f.�.t'l acom.PIHl.had.o.· de vitoriosa ca.f)dld�tura reilne

ti D"r. Herbei't Georg - Advogado
� nejll:: '" '!:')mpOB goianos, I.)�. cout:gente da 2a. Regilio dia a dia, maltlf numew de I Dr. G(>rha.rd C. F- Neufert - Engan. QUÍl:âco
ih, _ .j"',oc;� pu;'" eleme,ntos ex- l'l,1IIUar.:. Uma Vez em GqiaGs• adeptos, f'
Vemistalif, o corou,el �ena. d$J p? ..

ueia aU�Qridada cone- 'T"-. Ala ut'nas, cIdadãOS, "ara a Vitória de Blumenau!
· VasconceloS, cheie de .. g'l}}hft!il' ,

.

1# haver de 60QrmfJl r'

nete do general CuuI'OlJert Inl:õs regiões do_s garimpoS. eor- tou o oficial encarregado da r
Pereira Ôf,l>- <?ostaf.> deClarOUJl'��1.0 ludo em perfeita ordem .d�Ugencla cireustanolado ra- .11.

que tudo;j�l;to .paliu _d,e büs;Q .Rc�rf?asIlQdo ao .RIQ.8pre�l3ll' la.tQFiQ ªQ tiul�f <ia Querl'tl.
c. ���-F�--"""'_lt���1f�� � ������"'''1l��,�-�.t���-

\
J
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"''lI

,'���

u CHJ·
ESCRITÓRIO DE
ADVOCACIABerlin - o gen'eral sir BrÍen

Robertson, chefe das forças brio
DR.tanicas na Alemanha, referindo- MAX TAVARES D'AMARAL

se ao plano de desmontagem de

fabricas para reparações na zona

de ocupação al1glo'norte-amel"i� Ed i 11,4 "C'"
cana, disse que aindustriaalernã ilicio IvtÚtuâ

.

atôrrnlt.nse

j" restabelecer-se rapidamente SALAS c 13. 14 e 15 - 1.

anilar'I.'dentro dos limites

permitidOS!
.

FONES - USO - 13'15
mas era essencial â realísaçãü HOBARIO _ 9 ás 12 - 15 &s 11 .

di) programa de' reparações.
� 13LUMENAU _ Sta,- Catarina

Predominou o sexo ;a J 41 msmM!ttí"'M1*- ar ....

feminino

DR. ARTHUR BALSINI

/
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Edital

Expo ."nora de
'

•• Madeiras
>·Slock p�rnlilnenie de:

S. À.
,

"
-

-._--._-
"_

.

.

Nia.deiras,.deconstrução em geral,
,.'

Forros, Soalhos. Molduras, etc.
. ";"'. T�ltefQne 1331

8 t·H M EN' A· U - Santa Oatarina

Adomos para Natal (Ch�istbau�schmuck)
, '.

BoneCBSs diversos 'typO!!'" Castiçaes para arvo�e natal
.'

Acessorio� para' BidF1etas u Torpedo$ (omp�d(js
Pecas TorDedo Suissos ..
-,-. ..

.
.

:'!3 de 10 de lf 47

Faço saber que 'perante o Sr
Oficial do Registro Civil do Dis
trito de ltoupava' desta Comar
ca, habilitam-se para casar: Ro·
dolfo Esernann e Paula Jurk,
Ele, natural deste Estado, nasci
do em 30 de setembro de 1925.
operário, solteiro, domiciliado e

residenn- em Tatutiba I deste

Distrito, filho de Erwín Esemann
e de D. Adelia Blaesing Ela,
natural deste Estado, nascida aos

8 de julho de 1928, domestica,
solteira, domiciliada e residente
em Massaranduba. filha de Al
berto Jurk e de D Hilda Jurk.

.Apres�ntaram os documentos

exigidos pelo artigo 180 do Co

digo. Civil. sob ns. 1, 2, 3 e 4.
Si alguem tiver conhecimento de
existir algum impedimento -legal,
acuse-o para os fins de direito.
E, para constar e dlegar ao co

nhecímento .de todos lavro o

presente para ser afixado no lu

gar do costume e publicado pe
la imprensa.
Blumenau, 20 de 10 de 1947,

.

Vitorino Braga
Oficial do Registro CiviL

,.._--�- ,-

:_ . ., W-J t.

Industria e Comercio Companhia
Paul

...

em 'Liquidação
[dUal de Cf.me«�f�ência para Venda de Bens
Na qualidade de Llquídante da Tncústrla e Comércio

Companhia Paul em Uquli1ação. sedíadauesta cldade de S;u
meol:!.u,. a Rua Sêo Peulu, S/N., e

.,
de acordo com D que. foi

resolvido em assembléia ger:ol extraordinarte dos setonta
tas uestas com..,lillhia, reanzada b<JS quatro (4) diAS do mes

de agosto último, pelas nóve (9) hOi'IH!, faço saber a todos
quanros .� presente edltal virem ou de íe noticia tiverem que
às (lI) horas do dia oito (8), do·'mes de Dezembro do ano

em CUf:;Q; .reueberet proposta para a compra dos seguintes
bens, os quais, em vírtude da liquidação d" Companhta, se
rão vendidos li qUE'ID pelos mesmos oferecer, englobada ou

separadamente, E> melhür preço.
l·ol-�Um terreno sito nesta ctdaqe de

.
Blumenau.. 16zendo

{rente a Rua São Paulo. tendo 8. direita a Rua B 1ia e

a esquerda 8 Rua Arce, e Ilmítanuo-se 80S fundos com
terras de propríedaue da Companhia BrBsileira de Fu
mo em Folha e ditus d� Kletne. CQOfMme trancrl
ção n. 5.434, feHa a fls. 282 do Livro 3 - I no cornpe
.teute carrorto desta Comsrca. O referido terreno tem
ume area de 5.557 msz (cinco mu serscentos e cluquen

.

ta e Batê metros quadrados), dos quais 1.847.83 m82.
. (uni mH oitocentos e quarenta e sete virgula oitenta e

...... ;tres metros quadeadoej.estão construidos com ossegulntAe
edificios: 8) uma essa de dois e meios pavimentos .

� destinada parte li Estabelecimento comeretat e parte
ii moradia; b) uma .CtH!8 de moradia com dois pavtmen
·tos; c) um armazém da dois e meio povtmeutos: d)�um
armazém com um pavlmento e meto: e) cinco arma

ZSIl8 deum pavimenwi. f} üma gafa,gB. Todas 8S cons

truções l'efe�id8s . .sôo da alvenaria. Hanlnda no terre-] Faço saber que pretendem
;DO suprs-meúcíonado um.ermazem de madeira, de um casar-se Américo Delrnonico e

-:-: ,UQ�,�O pavtm�nto.·· ..... . Rosa Leodora de Jesus. Ele. na-
2·.)�O lOte de terras D. 1 Juro) da linha Ribeirão Gustavo, rural deste Estado. nascido aos

distrito de Mallssa!'an.àub�; contendo a area de 250,000 29 de maio de 1920, pedreiro sol
msz, (duzentos e cinquentamil metros quadrados) re- teíro, domiciliado e residente nés

gistràdo sob D. 5434, 8,,118. 282 do Livro n. 3 - I no com- ta cidade, filho de Antonis Del-

. pefente cariorio...
.

.,,"'. .

Ó, ' '. .' monico e de D. Ursula Maria de

3'.""""-0 lote de terras designado 800 o. 12 (doze), da Unha Jesus. Ela. natural deste Estado.
Rio de Trás disfriti) de Pouso Redondo. Municfpio de nascida aos 12 de fevereiro de
nio do Sul, cnntendó'a á:rea de duzentos e noventa e 1925, domestica, solteira, domi
"uni. míl {291.üOO} myJrQ� quadradas; mals

.

os lotes de c.iliada e residente nésta cidade,
,

terras dsigHlldJJs.S9_}) n·.s de��[love, vinte, vinll1 e um frlha de D. Leodora Ana de
e' ylnt� e tl"es, N·{19, 20; 2('e .23} A da Háha Rio Pa- Jesus.
lettt. contendo respectivamente as .át068 de duzentos e A.presentaram os documentos

C;trint�
.

e Jreis �H duzentos e cinquenta \233 250) metros exigidos pelo artigo 180 do Co

quadradofJ; duzentos eoiten�-! 6 cinco mil oitocenlO8 e digo Civil, sob ns. 1, 2. e 4
,cinquenm (285.850) metros quadradoe; duzentos e cin- Si alguem tiver conhecimento de

"qu6iWl e tr�g mH, a�tecen:u6 a' cinquenta (25�.750) me- ;existir alçjL!1TI impedimento legal
t�8 quadrados e cenm e CHHnlentfl e cinco mIl duzen· ·acuse-o para os fins de direito

.' tOB e cinquenta (i�5 250) metros q.uadra<ios; mais 11 á- E, para constar e dlegar ao co

rea, ,de terras de,blgU.flda 8pb intra ii', Cf�m um mllh110 nhedmento de todos, lavro o
trezentos sessen�R mti setecentos 8 noventa (IAGO,790) presente para ser afixado no Iu
metl'{}'E quadrado.s. situada :n08 fnnrlos da linha Rlo Pêi- gar do costume e publicado pe-

,,,leI8. CQnlft:iptlllHiofiQ Nprte,eom ferras de Olo ReH; \[1 imprensa.
'

8;0 Sul coin �itfis deOü'Üie!J Re!T;. ao Leste com 08 BJumel1au, 20 de 10 de 1947
lot�s 0'.8 28,30,32 642 da l.mhll RIO Paleta e ao Oeste, Vitorino Bra(Ta
cpm, terras. devolutas,. imóveis estes .registrados 'sob n·. OficIal do Registro Civil.
1.103, 88. fls. no do • .u�rro 3 no Cartorio de Registro dt' _

ImÓve.is de Rio do Sul,
4'.-Uma casa:.assobr-ada. cünstÍ'tlidl1 de alvonarla. sito no Mu

nicipIo de CresciuIDa, lluble'o Herdlío,Luz, Rua Júão
Zanetw, entre JerrfiS da igreja CtitoHca e ditas de JoSo Faço saber que pretendem
Doming·)!'; Sim�n. registrada 3s]la. 88Y, e 89' .do· L!v.l',O Casar-se: Alidor Alfons de Zutter
:� - C sob n. 2.632, no (rtH;petp.nte carl· rio em UtuBsán- e Hildegard Pasold. Ele, natur"j
gll.6osil de Fevereiraôe 1934 !) (l� ns.186 e 187 do í:i:ies- deste Estado, nascido aos '4 de
1'.00 livro sob D.332J &9":1:120 de No..vembrade 1935. dezembro de 1917, comereiario,

As propostas déve-râ'6 .ser dirfgldas em envelope te- solteiro, domiciliado e residente
ehado para () srgulnle �udereço: PROPOSTA. Liquidan- nésta cidade, filho de Alido!' de
.te da Industria e COn:;ercio Companhiâ Pauí. CaÍxa Zutter e de D. A nna de Zutter.
Post4{ 11 Timbó e ser�() abertas no supra-referido dia Ela, natural deate Estado, nas

.

8 �o:mes dé Dezemln'o às Ii horas: na sMe sOCliaJ, cida aoS 26 de janeiro de 1925,
>'sendfl o resuitado ela concurrêucía dado a conhecer n(J domestica, solteira. domiciliada e

dla imediato. '.. ".... residente, oésta cidade, fllha de
Maio·res f'scl�reetmentos poderão ·ser obHdos pelo Oscar Pasold e de D. Joana

telefone fl. ,1..022 dé.!'!If> cidade, ou na mInha :resldencla Panold.
em Tlmbó fi RUa Nereu Remo�, telefone n, 6. Apresentaram os documentos
'.'

Blumenou, em 15 de Outubro de 1947 2xigidos p�lo artigo 180 do Co-
.

,.

Rlcbard Paul JUulOl rugo Civil, sob o no 1, 2 i: 4.
Si

. aIguem tiver conhecimento de
�xistir algum impedimento legal,
IlCUSQ-O para os fins de: direito.
E, para constar e che.gar ao co�
nhedmento de todos; lavro o

presente para ser afixado: no lu

gar do costume e publicado pe�
!a imprensa.
Blurtienau, 20 de 10 de 1947

Vitorinc Braga
Oficial do Registro Civil

Edital

Edilal

.::,� VARIZES
;, �E HEmORRDIOn5

"Hemo-Vlrtus
\..

Tyrone Powdl - Linda Daruell nU filr.1e que todos e�i"pel."?V<!m,

, A Marca Do Zorro ' :', 1

O maior fílme de aventu'I":'Is da tdos os tempo3! RQmari'cé''tíl�@�
quedvel! Ação incessante e impolgaute i

.' ,;.. ;

Acamp. Com Ia Nadoual. -- Parametunt Jomel e sho:t an\1ii'�b.nb)
Platée 4,00 .1;; 300 - Ba�'� 3,00 e 2,ao

,

t .'_i_

Resolução n, 2.179
, (Conttnuação do numero anterior)

pagr. :3 O presidente provi,
denclará para que sejam sana

da s as deflciencia que se veri
ficarem no material, e nomeara

quem substitua o secretario
faltoso ou impedido.
Art. 27 Cada par :ido regis

irado nodera nomear um fiscal
para acompanhar a votação jun
to as urnas.

Paragrafo unico. A nomeação
será comunicada ao Juiz Elei
toral ale 5 dias antes do desi
gnado para a eleição. devendo
o juiz dar conhecimento ao pre
sidente da mesa receptora.
Art. 28 Sornen te podem per

rnanecer no recinto da mesa

receptora, os seus membros.
os candi.íatos e os fiscais ou

delegados dos partidos e du
rante o temp» necessarto, c

eleitor chamado a votar.
Art 29 Nenhuma autoridade

estranha a mesa pudera intervir,

Distribuidores para
oe El:!í8dos do ParaDá €I

S· CatarIna

Pros d�cilUO 8. Cia. UdJa
Alumfln�u -' Rua 15 de t'lOV

�------=-=-----------=-----

•
CONSTRUIDO PARA

BEM SERVIR!

..

Resistentes e de fino coobsa
mento ,. Modelos para to

dos os tamanhos de postal!
e fichos e Gavetas que cor
tem suavemente ao leve to

que dos mão; .. Os arqul.
vos fiel Servem bem tôdca
uma eyjstência. .

'ABIUCAMOS,

COIÚUNTOS OflNl ESCKITOI!IOS

COFRES •. MESAS � FICHÁRIOS

ESTAt�TES. BALCÕeS D!VISÓRIOS

MÓVEIS DE AÇO
FIEL S. Ap

Ruo Mo, lo Morcollna. 849

�<>n .. 9-5544 - 9·5545 - Sóo Paul.

Quinta Ferra dS 8 horas

CAPITULO VII

sob pretexto algum. em seu
funcionamento.
Art. 30 A força armada coo

servar-sea a distancia de cem
metros da sede da mesa reepto
ra, não podendo aproximar-se,
Ou nela peneirar. sem ordem
do presidente da mesa.

Das instruções da mesa

receptora

_h... rt. 31 Ao presidente da me
sa releptora, que é a autouda
de superior durante os traba
lhos eleitorais, compele:
I) receber os $ufraaios dos

eleitores:
.,.

2) decidir imediatamente todas
as dificuldades e duvidas que
ocorrem:

3} exercer 8 pollcia e manter
a ordem dos trabalhos eleito
rais, para O que disporá da for
ca publica neeesserta, fazendo
retirar-se do recinto ou do edi
fício quem não guarde a 0001-

pusturs devida.
4) comunicar ao Tribunal

Regí0nal as oeorrencjas cuja
solução deste depender e. em
casos de urgencra, recorrer ao

juiz eleitoral que providenciara
imediatamente;
5} remeter a junta Eleitoral

todos os papeis que tiveram
serviço durante a votação;

6) autenticar com sua assina
tura as sobrecartas oficiais
7j assinar as formulas de

observações dos fiscais de
partidos.

(Continua)

"CIDADE· DE BLUMEHAU"
O Arauto das aapíraçõits do Vali;

do ItajaJ
- FUNDADO EM 192� -

Dire�0l'-Re8pOnSayel:
01". AchlUes Baisini

Diretc,I;·Propl'ieturÍo:
DI". AfoB'IISO BCilsina

Redaçã.o e Admistnll;íio
lW.l.4 DE FEVEREiRO 17

EXPEDIENTE
Díre"fin, Id. 1436. 10!n _ Gerencie

1099 :.... ASl'liuaturas, Wl:l9
Publicidade, tOíla.

Vend3 avulsa - Dias uleis, Cr$
0,50 - .Alrazados, el$ ,1,00
I\ssÍnatufas; • Ao 1, Cr. $ 60.00

Semestre: - Cr$ ;30,00

Atenção: - A direção não se

responsabiliza por opiniões emi
tidas em lutigos assinados, mrs'
mo que sejam nom iniciais. Ad
'f1erte. tambem, que originais re

bidos e não aproveitl.lQos não
serão devolvidos- Ou�rosim o

serviço telegrafico uada tem a

haver com a orientaçào do jor
nal' e somente é reproduzido a

titulo infOlmativo para nossos

eitor�s

[ll
\�

h

Ptdiram a fanonu. r\aDncada
pelo fiDlIUO JOIHYllUDigitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



ELLI f\4GER Bt C�A .,.,uo 15 csr. Novemb.. 588 ... Fone. 1201 '" Biumenou
lliS DE·.URINA: simprer. :f''''BUcar e albumina} de sedimento. liualitativo, completo ,eaffi d�'s3g�m:",', f

..
'

".' ·A. . '1.. .'., te'. ·"""X·A1I.8ES .DE FEZES'. completo pesquum de amenns,

b"gotahE',·,tog �to" . aCluO UE co, . u:rel.l, € .1 � 1\''' • t .

�v��mos MBtodos de em-íquecimento] digestão; c:aruB, vegetais; pes.quizli'; de pllZ, °lln:':lW n�CI1!ro etc-
',.

. u, j iii Sr:US IUIT"STftSAME Dk SANGUE: MALARIA-�Pesqulza de Hematoacarlo de Laverall, lurmas ..�:nQ.'f' :-, ,.on:. MfSQUIT.HHA E iL IUH II

ES (gifilis): rel!ção de Kahn, Eline, Mejnecks etc. TIFOF! reaçã10 Lde Virl�I. POS���J1l .�:f1: :od�p"'�"i;�(�;"'l'�:� I A 1 d u
.

di d'gl bína Contagem de globuloa vermelhos e brancos. ormu a eUÇ.uelta11fi, ',)'](I,é ••mm
ln, •• ",. ,I n..p<:esetltan'10 a e rciosa come Ia e Paulo Magalhães em 3 atos;:ag�l� 6 ue sangria. Curva ghoemica. EXAME DE SECREÇAO: Pesqu:7.�� (1(' gm:mells I �"uo.' "

atozoides, eee., tríchomonas vaginais. etc, EXAME DE ESCARRO: Pesquiza de ba('tlo d? �\'(lch
germens"pneumococos. ate. EXAME DO LIQUIDO CEREBRO:-ESPINHAL: EX'::le ;:t{lba�,
opice, reação de Kahn, Pandy, Nonne Áppelt, etc. EXAME DO MyCO NA�AL: Pt'S,!Ul"a ue

_

baci

ool e acido. r.eaiatenteE [Hansen]" etc. EXAME DE SUCO GASTRICO: Exame cC'mpleto,dos'lgoU!
ú iatiéo, acidez livre ti 'co�n�inarla em HCI...;.Pesquiza.'l_ de saDgu� oculto, piocitos, herr�ár:ealll•. '" EXAME
JLCERA: Ultlamicro�cop:a em csmpo esonro: pesqusza de espírochetas 'I'reponema I alida ("IiJll�).

.;

oratorio. se ach{l ilistalado para fazer cultura de ºua�que: ger"?1�r: e auto voemrr
."

Apedido dos srs, Médico� fazemos �o�heta, de mat!lial a ?amlClho.

.

Fornecemos laminas e reC'lpzentes arouuamente

GomesCarlos
(Empr. F. G. Busc Jr.)

HOJE,5a, feira � Dia 23 ás 8,30 (ultima de asain']

o Marido Da Deputada
(Distrjbuiçâo por' ordem de entrada)

. Gilda Alzira Rodrigues·
Maria Adelia Iodo
Gumerciudo Augusto Arriba!
René M esq u i t i II h ao

Laura Natara Ney
Carlos Roque da Cunha.
Luiza Isa Rodrigues
João Pauio Rodríhues
Fif.na l\bria:Helena
Maneco Bento Rodrigue

Atua1iJade Rio D'reção Aríatides de Me.jquitinha
Autentica fabrica de garg-alhadas

Hilaridade continua!
negocio �_ Afqntagem soberba 1

• r r-, � " .,

".,

Interprr tação magistral!
.

V ENJ?E-.:�E I Ingressos á venda no Cíne Busch e. na portaria do Teatro uma
I

. Autornoíle�,�lmrou::n.e
•

O,,��L j hora antes do inicio do espetaculo.SUFER· six eu oruno e�.,do� Platéa numerada Cr.$ 1.'1,00 ) •de couservaçao. Pneus noves. � Balcão Cr.S .. 00 � Imposto incluso
Preço de ocasião. � .•

ReinoIdo O�te i I --------------------

Alameda R,o Branco 'ln.

I: §@cfedade Beneficiadora de
VENDJE>§E I. \ �adeiras L4'&.

LOTES DE TERRA, &itU2-1 r Telefone 1248 - Rua'" de Setembro,dos no melhor ponto da rua joãc i l
.

Pessoa.. . r.·l. fornecedores de Madeiras em .GeralInformações çorn o H. Orlando! ItfO'fTO Pmtlista, Encantonesras de Qualquer Es'tlec1f1Soares - Casa Alfredrinho, 'I. r;

Alinhamento, ele. etc.

�S'IAO
�

i Es�ecialid!lde: Soalho Marca Stfub .�.
i.

Por m�tivo .'e rr udanço ven.1
T eh

-

de. .

de-se as seguintes: Copa, Lc uças I -.-. errenos e aos e asas-
de Porc elana, Gil rda « Roupa, I VENDE-SE terrenos e chãos com ou sem casa. 'sa Rua

Ca.mas. �s.crivanmha, Radio, Bi-I Amazonas, situados em diversos pontos, en1f; � Tecelars:em Uujã�
clcleta SU!&sa çorn 3 mez Oe uso. I.tda. e o 32 B. C - Tratar com o Sr. Cristiano lhelS.·
e urr.a Maquir:a :'Sínger qU:1si Telefone. 1165.
nova , Rua

. João Pess)a 83. """""'-------------....,..-__"'--....... _

tiooO.·.. ferta,.([l·· Pro, ,-, :.- -

-

,

r" Affonso Balsini
edico Espedalistâ em

: doenças de Crianças
.

e dá Péle Cliulua Medica e das crean-

ConsuU')rJ() - TraveSlút. 4 ças, partos. e operações -
. RadjodiagnosHeos,de fevereiro EdU. peIte: -0- BLUMENAU -0-

.._.�-== -==-.-

fr Angelo De Caetano .' .' '.'

Médico Dr .. Alfredo Ifô8§
.

�q;;U-::jnZZ;VK(la':::::::;�� },i
r,;�

�..:� viço deprimeira. til fRl'� fi K!;� n n. It' O fi} «". lVn:hlres de booeras - Bolas de bar•
ordem �� ���� ...... !_� .• rachil - ErJeites para árvore de Natal

Rus Mal'alJlão 'ri - A ME.LHOR F'oNTE PARA REVENDEDORES _

N' 27 M *** U
PI. tfUtÓ">. GOIDII[,j t]�U1�UIEONS IIJiUIHOS _ "Strad�l1a"••:·Set. ". ?<:�ani"
�. liiJltl'@�2 fjl'=�'-'-'---�--"

.�-_... bem 8G�1�O !�::6:'0l· d-e

fi k .

.

.'

_n@jNM�$mZ,&b:í1l;:)�'::�,;j , TOCA. DISCOS E VITROLAS SUIÇA8.�

��Im- � t·
5

C'· 'dM
'.

d" S At H��jMS na e
.. omefCIO e a euas .•

AVISO
I dÚ � Pelo presentf', e na forma' àetermínada no art, 99. do de::·r.e-
0$, 1.;:,;;ec·.l:JA:?,q,rA-5, I to- ti n 262;, de 26 dt seteI!1bro de 1940, comunican.o8, qtle �e

bCU:fd�!i"J5.'l�i';;7 I acham a disposição dos senhr;res acionist::.s, !lO escritorio delita lia

S ciedade, diariamente, entre f 4 e J 8 horas:

� aj .0 relataria da diretoria sobre �s negocias cSodais no eKer.

Operações nos Hospitais -----""""'",..=""""'''''''''''==,i,dcio 1946 • 1947;
,

El:lo�: "'-')110 .

BLUMENAU Onde concerta o seu i i b) c?r�ia do b:�lanço e da cúnta de lucros e perdas no. mesa
Alameóâ Rio Dr'"Dco R A D D O?:? ii 11:0 exerclclO;

11l'
.

1111 Naturalmente só na níicirm � � c) põirecer do Conselho Fiscal.
�,=-=-

.... '.' III .. ' '..

AD'O f U N 1:f( rr. í ií Rio do Sul, IS :ie outubro de 1947.[hr M�d. li· Pape ···A.DV.. OG ..... :
,

!
..

ii\!,..L !n Indc.rtria e Comercio de Madeira S. A.li
D A fi I Bem in :;;talada com i!1siru- i i Leopoldo Zuling _ Diretor
.

r. yres onça ves ;\11,;ll!os de. �ediçã� : �Rua'I'S c..e Novembro, 415
" mpdermSSIiTiOs. ,� I i ';;'''' , . "'§!�m:..--UlII------IiIIIiIIIlII-- a: l� andar-Sala I Rua '1/ &� setembro n 13. �.l...!:... �.:1 fi 11'" d Y'" I'.• - (Altos.d'A CAPITA�-'- < .•'-----��� el1 ,,'a.oflca e ln asIII ..

'

..

"

.'

.

" IDI H� Di' L"d�!:j u umeoou I a.

I Z"í'absIliIO NOBREGA 'RAC@S0 tr1 TUita;� e Vernizes - Material par.edlflC:l�da Prefeitur,& AN!MSCOS "i,! Pinturas em Geral
·'I!ih�.O�ins�.t��n • I.,·'... L.•..·.•,:.I,. -I"n1.t8S em b'lsnagas para art·.s.taFscnóttutrlJ. c,®traclol!l ""roeu' flll� \1�"JIlIl,,1l . .j, Vrgçõ.lh· ptplfll.tQ» de 18t�CUI
ff2I�Rl!.4�! I@ BLl'MEl'1AU _ 'SlA. CATARINA

.''-'1'>, .......�a.·_.· •.. ".•".d.a..
tie '�'."0"._\8. ..·.+'!!."M�,. .1'" T�r.�G� j

)l.�;""' ..-- ... ,�..] "''''
" \;li

..

t� fi._ - iii *"' fia "',,"==,-..,_.* a: _ L
.

��IjQe; de" dinOÇ!•. t1t\M . �� � � "" ...... I' %,,* ..� - -.� _,"""'..... -,""" _".

o anuncio é a alma do

H .

. 9
'ir SEU RADIO P.1\.ROU •

r,"
�

IMPOIÚADORA MERCANTIL LIDA'lO·comunica
.

013 rena distintos freguesés, que está perfeitamente
�pa.relhRda para qualquer cor:ce�to de RA�IOS,-»

oh fi dlte.cãó de competente técníoo vinda direta
mente' 4() Rlo de Janeiro.

. Servicc)" Rapido e de Absoluta Confiança
t

'

". .: �,'.'
_.

-

.'

nlr!gll'�8é á IMPOl1TADORA, �ERCANTIL LTDA.
Rua 15 de Novembro, 1454 • fi one, 1054 - Blumenau

foto AffiflQOR (G.SLhoh)
Competencia .Profissional

R08.J5 de Novembro,596

Or .. Paulo Mayerle
Medl�o 68sistenta do

HOSPITAL SANItA IZABEL

oenças de Senhoraa �- Cirurgia
Partos

.

. Conaultas das 8 as 11.30
.:.

(' das 14 as 17
� da JS de novembro juta

ao Hotel Elite
. Telefone provisorio 1063

.ff Residencia
, Rua Paraíba No 8

Telefone 1288

lnedico
do Hospital Sta. Izabel

Opell'açéié'es
CLlNlCA GERAL

-..:....;.------� ..-,-....<--'- -

,
- : A

Dr. REHATO (AMARA
ESPECIALISTA em Doenças
de Senhoras e Operações.

CLINICA EM GERAL

(Varizes - Ondas curta!'!)
Fone, 1226 • 1433

Dr. Arão RebatIo
Advogado

Clínica gerai. 'Especialista
em mOiestis8 da garganta
nariz. ouvidos e olhos.

IJDJuilllst 10 � ;i DS. & 15 - 17 hs.
tlUMENAU :::·:l{UA PlAUto 2

�fi·· ...•
' ":

•.···1....,;."'.•.....·1.CH.�.ittE.. 1.. 8.AlSIHI'�'1 '. ADVOGADO

�6ía Paran 3j.A�Á�IJ436) al"UMeN. º
�c

u

.

i iGrandc Remarcação em fodas
i .

,_.... 88'
. .

.

mercadorias !Ia

CAsA ILLY SIEVERT

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



./...

o rom�imento �as relações entre o Brasil
.

. ..

Integrada! nOlificação do inlslerio das ,Relações Exteriores ao goverotfj s3vielicI
Rio 21 (Agéncia Nacional) - uniu nossas barideiras no mesmo baixada em Moscou e acolhemos Essa 'longaminidade e com- glrncs §aJisfsçõEH;; por este!

O. Serviço, de informação.' do campo,'. quizemos reata-las em ua Capital do Brasil uma em- preensão foram, porem, mal re- traje Hzemi -Io !t'OBlO eonr

Ministério das Rel�ções: Exte- homenagem ao heroismo com baixada sovietica, ambas inst v- compensados, A imprensa so- ção de poricrmes continu

.:riores diatribu�uhoje á imprensa qUe! o povo russo, bem como ladas no decorrer do ano de viética estreitamente controlada mantendo relfi<:'õpg pelo m

-. o seguinte ccmnnicada: - 'A para à obra de cooperação que 1946, pelo governo. ultimamente nos nos corretas cem o goven

"Gazeta Literária", editada em desafiava o esforço comum 'das Tivemos logo, a decepção de atacou rudemente e sem qual- da URsS.
.

'Moscou, inseriu artigo extrema- na�ões vitoriosas no estabeleci- não encontrar reciprocidade do quer motivo. E assim que a ha A nota do embatxadcr br

mente t:itrajante', .e, até calunioso menta da paz e na reconstrução tratamento dispensado a essa POUCOq dias, a despeito' de' \-0- sile�rn, embora iITlfH'egudi
contra o Chefe do Estado 'e dos paises devastados, Entre os missões enquanto no Rio de tos sucessivos pela Delegação 'lI'! Jl1:OÜl ilIíligrfúção COIIU'::f

� forças Armadas dbBrasil.. q-estão.distantesurn do outro sem Janeiro o embaixador soviético Brasileira a um membro sovié- jonwlü,t!l figfiO't,Sor e enéí'�

<, E' de notoriedade universal apreciaveis relações economicas, e seus colaboradores recebiam as tico das Nações Unidas em re- ca na l'ec!dml'ição ftd vas!ú
.,. que a imprensa sovlêtíca está como são o Brasil e a Russia, cortezías, ato seguranças e faci- nhida eleição pa,ra membro. do I

em termos CD[ilNlIdos rio {iI

rigorosamente' controlada pelo .easa colaboração teria por teatro lidades que se dispensam tradi- Conselho de Seguracça, (1 l' concerne ao guv erno sovié

'GovernQ. cuja responsabilidade principalmente as NaçõesU, Com cíonalrnente aos representantes Dele zado do Brasil, dr. Osvaldo CO.' "

assim ee liga, virtualmente a esse proposítn, criamos urna em- dos países amigos. o ernbaixa- Aranha, exercendo a preside-o Sem embargo este reC[IS(

tudo que se imprime no
:

país. dor brasileiro em Moscou e seus da daquela Assembléia, foí recebela protei{tando que
.

Em consequeucia, o Mini\ltéiio ;\uyiliares sofriam toda a sorte grosseiramente atacado pela irn- tom dessa enllll)nicação cera

das Relações Exteriores deter.. Frei Ernesto Emmendoerfer de restrições, alguma extrema- prensa soviética e
.

acoimado in uarnistuso, S2'·· O gt)Vel;l.W [�,

minou ao embaixador brasileiro ,.;, mente vexatórias. O Governo [uriosameute de estar a soldo do víéüco se Rt,Htl<\l'íZQU com

Ilaquela Capital que apresen- brasileiro conformou-se com tão governo norte americano. Ora, 'JOHHilisía e §1'[j.thHH� Btlu�j(
"rasee ao Ministério SovIético dos desigual tratamento, por não ser esses votos eram {Lidos em opo- pelo re,vide, não fez senão

Negócios Estrangeiros uma nota decriminatorio, ou de exceção, sição á delegação norfe-arneri- gravar o e1Jciden�e;. e de toe

protestando contra o agravo e achando-se em índenticas condi- cana e teriam pelo menos o mudo, pela devolüçao núd rn
,

exighldo aatisfações, com d�cla- i ções a generalidade dos diplo- mérito da isenção e da indépen- ti',ada ira notu.; pl"l.lfkam�5t
'i'1l

..•
ÇãO

....
, g�. q.u•..e. estas. eram .'. mde-.]

matas acreditados na Capital lenda, Esta circunstanria foi ,i'eC,I.H'OU prestar �étí�h ç,ã

çlioa"-eIS <para .que , pudessem Soviética. Ademais. abrigava- em simples observancia da lei qUe o nH:�nudr'e brasifelro lu,

c.,ootin.uar as···�,'relàçõés.diplomáti-.
" interna da Assembléia' o pre- UüV''iJ imp�'e�eriv�l..

.

mos esperança de que esse es
. cas pelo menos corretos entre sidente não permitiu u.n díscur- . ,

, , tado de coisas fosse transirorio
. E asslm r. O"ü,'ern'Ó;'SV\ije"j(

ÕS,dqi$ governos. . ..

-.' I .

t b lecid 'f'
so interpetino do Delegado deu á essa lbmü.l't"�1P.i uco

,

Esta np!é'!- �oi devolvida' .sem,'
e que res a e eCI a paci icamen Soviético!

\:, ! \:' U. _< ,_

,

r�8p08ta 'SÓ))' o {aIS<)' pretexto L �eena(11'mCDennftioalleÇI'latr:-:eooGtno'vuetrunOp Seno: l'���cia üt�l' tl�3fe('ho que si)

d·
, .

di 'J'
., - '" - Dir-se-ia, pGrem. haver um 'mdca o 'JefH1€fll. P€I!:HI relI

• e estar re 19l a em termos i vietico e os Estados Democra-
'

it d
.' -

. �' c' t
. . .
'.

,
.. proposlo assenta o a nos pr�J- çoes que aiWt�auamen e rm

mamístosos. ;,. ,

":. ."
:

ticds se consentisse em Moscou vocaf,.;gratl<itamente, pois, a se- ellramUR illliatter e cultivü
Diante desses fato�, o Cover- , .

.

Ill) BrásHeíro decidill intei:rom- . lOS nossos representante::! a li guir. 'Úma gazeta injuriou e ca- Nes!t,8 COíltllçÕeS �i) reste. [i,

per ré]ações com a" Uniãô So�
berdade de moviment01 sem a luniou g r a ve ln e ,] t e Ó li fic!]r VOi3sa E:WfliHnCÍH, el

. . .

E'
..

.

'.
'.

di, Iqual as suas funções,se desem- proprio Chefe je Es t a: d o e 88 nome e pur ordem (io G·,ve
vletlca. .

....a.Si'l$Ulote a. r.ow �,; Em missão da ordem 8 q!1e penhavam cab:tlmente, riem a forças milHares do Brasil. Era .!1O, QIJe {lessam n6ii;fa dli�8 E

�upturd.. �n,Ylada pelo. �tamaratt pertence, I:'flContra·se em Btn- proteção a vida cotidiana é 5U, imperioso que 8rgueS8E:mOS re!açô�6 diplf>Iliát!eas er,tí'e
a ernbalXa,cI�.. 9rasllelra em menau ô virtuoso sacerdote poí-tavel um protesto veemente oe exf- Brasil e 8 UR.Ss.
;M��� �e�r �as������ E�e�o�mmendoeriei '_--__

.

�_-----------�-� _

ontem a IJ!;�5 ll?ras. ,.;c-', A_s, atualmente resIdente na La- �;; � � Li. � f .:'��.
' .....

1. �'�� e"

relaçê)es dlplomàtlca� �o , Bra,!uI,pitfll Ff'deraJ. "H 10 �.I � P!�·
�

5 rl H ri, n J � �
com

... <l.'Rus,s.ia ...�e.mo.ntam d
..
9 a.IW, I

'

ff
..

ei Es
..
nesto, que por IOfl� II

'

�'

f
� � �

�' ." I � I;

-" 8 d B 1 f 'r till',
., ) � M.. �!í' � f no:;

':;I.e {. 30,. qua!1 _o' o
..

' rasl 01 gos anos residiu em Blume-
:

i \, � !l,J � ii
'

. ,'� _

"

um �:(.ls '.' 'primetros paises.·, sul, j nau, dirigindo o Colégio San- '
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Imponente demonstração de fé

o senador Aloisio ele Carv
lhê}, reIJi'esentante da UDN r

Comis&ão de Educação e Cultl
ra d�l Senado, é um nome d(
mais (;onh"c·ilos nos ,ml"j(,fJ j'
ddicos do p:"ís. 3ssi'}) e::-;pressc
I) seu pens,:,rneuto sobre (} ,'�a
cance da <'Oamp;uiha. de Alfabo
tição de Adultél�,}i:

..

- A alfabetização dos acln
tos deve ser p!'cocnpa:;,ão de
!?ollernaiJtes verdadéi,al'llen te ;'ir

te�f'ssados na cxistenda' e apel
fetç0amento da democracia,

'.;<
··i;

Otto Abry, l. TabeWlo da Comarca de Blumenau
dê' Santa Catarina, na forma da lei, etc. . _

•

.'. ...•. Faz saber, qu� existe' em seu cartorio, afim de ser prqtesta
. pa, por .falta de acette e pàgamepto, uma Duplicata ilo valor de,

T��i� mil q�inh:ntos e cincoenta e seis cr\lzeiros (Cr$ 3.,556,00),
en'llnda por ;Breltkopf lrmãos. d�sta praça, contra Juver;al Cunha
jünioT, ItajaL .E,.' �omo o deve�or reside f6ra deste Municipio, pe
lo, presente o Intimo do respectivo protesto.
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.' Blumetiau, 22 de ontubro de 1947
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: Ot�Çl Abry - O Tabelião
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.: F oma - A impn:!Ú.sa atravez de toda a igreja
jl1fo�ma que a igreja de Santa respon 'leu: «Não».' e atirou-se Para gloria e exaltação dos al- Cristt:' vive! Cristo reina! Cristo
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. eujo s�mbolo sagrado, a ostentar- ricordia.
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civilização. J'urnalista Seixas N.eto, .nosso cra,c.'.:a"J:._IOSs�!,Olve.i' e
..f,��r,esc€!A terra descoberta, assim a- ( nd ' .- If b . ' 1

Prezado ccIega da' redação de I
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Ao Seixas os nossos vetos

del
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nos, alto, incrustado no· seU ceu
feliz estadi.3 no Vale do Irajaí. ,Instru}r as

.. nOS�.éls .n.las.8.39. PC.êlzul. o iraço luminoso do Cru- pulare::: e. pOlS, o me]tlOi" serviç
zeiro do Sul. . á democracia brasileira, CUjüf; M
O brilhantismo, a imponencia Rio, 17 (AN) - O Presidente pect.os desc:JI1certanres de pr'

e o exito alcançado com a pro.. do. Conselho. Nacional d.o Pefro-

J r;;arrs.mo. POltt.iCO resultam. ev

Gissão dos homens, realizaria em leo, foi convidado pelo gOverno aCLtemente,
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do crirüiqQso àe

81umenau em a noite do dia 21 qos };.;sladós UniJos, para assis� �af.nparo em que o:. govern(j
exaltam e enobrecem a nossa tir a 12a. expnslça') ínte-rameri-l JelXam a cul!nra do póvo.
üer:ça; a nossa Fé, no culto de cana de petrolev a celebrar'se
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t\Y�Ug di8PO�ição \VIEDER-

KEH�'R�ri pre,s�af-lh� ,0S �elhq�es setviçós em motores,

. radiadoÍ'e$� la.t�riJls �tc� i, bem como soldagens de qualquer
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