
�> o sr leão Nobrega respondeu
ll'8omlugo. pela «A Nação", o ma-

.

nifesto do :sr. Domingos Borba,
pnblicado neste jornal num dos
uttimos domingos, A cousa estA
ficanJo divertida. Até parece
uma domingueira . . .

O fato, entretanto, é que o sr,
Nóbrega respondeu o manifesto
e de um modo bastante curioso.
Coiceou-se no papel de martir,
lamentando, por diversas vezes

a atitude de seu ex-correllgio
narío.

•..Â .. Lamenta, inicialmente, que o

i�andidato trabalhista tenha for
necído ao jorr.al da UDN Q con

tendo da 'famosa carta: - o snr

João Nóbrega tem mesrro razão
de se lamentar, uma vez que a

publicação dó. referida carta veiu
estragar com o joguinho que vi
nha fazendo de 'T'Ostràt' a �uem
quizesse ver apenas o trecho da

.

Deve te.!" sido grande o pensador porque é correta e judi-carta que interessava mostrar e croaa a s�a Iição de que pensamos não para encobrir uzn cami.
que era francamente desconcer- nho, .segulndo outro, nem para contemplar a verdade seguindo a
taute para o sr. Domingos Bar mentl:a � .tambem. nunca para reconhecer o conveniente e seguirba. o prejcdicial , ASSim pensamos, assim agimos. Pensando preve-Lamenta, depois, que o can- ruas e preparamos o ato,
didaro do PTll não tenha eu- Ha poucos dias, reproduzindo um comentário crítico do

t�d.ídO o te'Iegrama qne lhe en- desgover:lO dos nossos dias dissemos ainda aqui que saber fJO-oJ9teçara do 1-" io e diz: _; «De uernar e sabet prover e prever. São afirmaçoe s singelas esras
outra vez prometo ser mais ex- mas, de enorme ímportancia quando se referem a atos eleitcrais
plícíto ..

»

I
cousistrndo em determinada s ção que exige todas as cautelas �

O que quereria dlzer com is- precauç?es de um partido político obrigado a engajar o máximo

i:t O que estaria escondendo de confiança do eleitorado em suas ações ainda futuras... Palhar
pbr traz dessas reticencias? é grave, porem peo��r erradamente é muito pior ainda, porque é

Depois, o sr, Nobrega, senti- a confrasão da esterilidade no proprio pensamento. .

darnente, escreve que a o zasião Foi isso o que aconter.eu com o PSD local no caso da
era impropria para deserções, substituição do sr. Udo Deeke pelo sr. Guilherme JelBl'n na cha-
quando todos. deveriam estar pa de vereado!'. Curtida por quasi dois Jonflos r.,êses veio esta
... tocados pelo espírito de solida- .lfinal á luz, justificando-se a demora pela '�uidadosa ela.boraç.lo
dedade, pt'oprio á'queles que ae de que foi sofredora.
vêem frente ao perigo�...

.

Em um ambiente r arregtldo de precauções democráticas
. E acrescenta! - «Foi ai nes- este.nasc!mento não teria sido permitido, mas aqui, para quem

le momento que voce resolveu era }acare, bastava. ,. Mas vái, derepente nem assim mesmo a

::rptar pelo adversario. deixando a .ch;lpa fIcara correta, Motivos legu.is, isso é, a qualidade de
,a estrada d)Ieai.'J companheiros Dll'e.tor-Ge:-e!:te d.:-. D�. �e�ke da Força. e Luz, concessionária de
lo bom tempo 1»

_� .•._"<"=_"__"_"••"____ senllços publJcos, mtnoglfla a constituição.
Quer dizer que os tempos, i'!!------___ .... 1l!il1E<. Ora gE:t1 te, quem não entende pate tareco legal acima vá

igOl'a, não estão bons para ü la que el1�ula. a bola, pes,�edista, mas ql'em conhece a cousa.
)'sD ... Ainda bem que o chefe fica ar;:pl�do, e� .

aSSIstir tamanho desplante para com o publico.
l"r"edista teCÓ11.hece este fato. Com homens. de experiencia Nao e 50 mtldamente compreendido que o PSD sabia da
��stroll'8e bastênte perspicás, comoOtto ·He·nnings, Anton.

.üo Can,..
ressoJva consti�ucíonaJ que votára na Camara; que obrigára O sr.

Ião temol> duvirla... ....1 li I Oeeke a demItlr-!>'" de sua!' funcões quando interventor do Es-
Afora a piedãde que desper- dido Figueiredo. Afonso Balsini tedo; e.que no caso de ell.'ição de vereador municipal somente

Jll. tantos lamentos. gostaria- , p�évalecería si acdtasse ou não o cargo caso fosse eleito... Sabia
lOS de esc1are:.:er que não

aro,
e Hercilio Deeke,. e auxiliado pelo dIaBO ou :�:tào não re:re.la caracidade alguma para as gra:;des

lamas arapuca para ninguem, ardor.oso espirit.o.··· empr.eededor r�spol1sablild des mUlIlclpais com que quer couC'.ofrer d:a 23 pro�
;rno afirma Q sr, Nobrega. A- x.mo com o PTB e a UD.:-J'. Ou isso ou então soltou mais uma
:nas pro\occamos a publicação dos demafs companheiros de cha· õas �ua� ml!n�iras que o vãQ ·credenciando ao terceiro lugar lUH
, carta que S. S, andava exi t· h d proxl!na .. eleições, ou como qllizerem. á rabada dos partidos.. ,

ndo em parte com afim apa- p�"" gen e moça, onesta e e Vejam,I:.o entietanto, o que nos afirmou o sr. Domingos
ate, de desmoralizar poli'ica- boa vontade estou convicto da Borba a respeito do p;:;.sse do �r. Udo Deeke x Guilhct'me Jensen:
e� um companheiro que dej-

·t"
. o P�B estava com o .sr. )en�en quafi em casa. Vai isso quando

Ira ôe dançar ao cempasso da VI ona, tanto nas urnas como na ele e chamado a FloTlanopolJs e punha, o r.r. Aderbal o fez
llIiíca que toca. grande tarefa admini�trat;va que

candidato a vereador pelo PSD assim como os SUzel·ano·� da
Não qlle estejamos a defender - I da Idade Mé Ea faziam os cavalheiros
sr. Borba, Elite, em s�a: carta nos propolnos realizar. Agora, para encobrir as cousa's"o PSD oassa atestado de
[dava intenções bastante ex-

I Pê.rigo.
S

..

8

.

e

i.ndiSfarç�. v.e.
I 1

•.
mpreVídellC

..

ia. �ropri_a; de incapacidad

..

e

:ssivas que não se realizaran:: (DllS dsolaraçGes do Ar. Frederico Gu;lherro� para concorrE't as elelções e de falta de slucefldade para o elel-

�'-vlo·.r.t.•
Ude do desentpndimento B h J

torado que afinal merece todo o no� ftcat'uuento. Defoil� lie
. use Dr. a este jornal). tudo isso a intriga ri; d1;\ UDN.

bha.mos que a politica c1eve_Iillll!i!;;;IIiIII_IlillliiIlili!!lIililiiil IfIlt!!iIII!�_'!iELiEL.lIIIõ.a'Sllôl_"'_"'_"'''_''''''''''''''.......
t fntão ó

.

T A
DIAR'O /ó\ATUTiNO

., B Avirtude {l a
ecuda..de S� retiram
si o crime e a traição 1

� são premiados.l
�__�'_m- ==__=-� • -= �__-==-��

ARAUTO r· D�S ASPIRAÇÕES DO VALE 00 Ai
- .

iLUMBNAt Quartil·feirá 5· de Novembro de 19fJil - Dr. Acbiil9i! JJal111m Diretor !{'B�'Qll8.. ,,�l - Anil XXIV Nr. 39

da política
------------------------------�----�-----
Nos bastidores

,I res sla do sr.lo
-

O 6brega O
, a ilesto do r. omi gos or a

ser feita num plano mais eleva- guie se impor na consideração
do e não concordamos, absoluta- e respeito do eleitorado por
mente, com esses processos mes- meios e atitudes dignas, muito

quinhos de propaganda eleitoral. menos o conseguirá por preces
Achamos que para uma vitoria sos escusos e desleais.
não ha necessidade de trucs, eu- Eis o exemplo da ·UDN. Sem
godos e outras patranhas que pre se portou com dignidade e

podem .se
refleti, sobre a .hOIlO r'. n.úbreza.

Nã0 perdeu essa atitn
rabilídade dos seus autores. de serena nem mesmo qua ndo
Acredite-nos o snr. Nobrega

que si um partido não conse-
I (Continua na 41L pagina)

Frederic

•

I
I

Gestões do Brasil junlo a IrgeoQ
tina para rUliiper com a Russia
Rio (CB.) Anunclandr

6� gestões do Brasil junto fi

ArgenHn8 para romper com
ti URSS, "0 Globo" publica
a seguinte nota:
- "A Amertcs tende pan

uma ação conjunta cootrH (

comunismo ou, maís objeti
vamante, contra li URSS, cu

ja Intervenção, agora malÊ
do que DUUCd, na vida C'lD

tíneutal, atreves de sua dlplo
macia 8 dos partldos eomu
oil. t68. se vem acentuando
como grave etneaea á pro
pria ordem e á Bf'gurança d:
do Continente.
Enfrentando ccraj.isa e di

eistvemente o pruhletaa, I

Brasil já rorr peu suas rela
çõ es C(JID e queta potencia
-greseora, e ú chile seguiu
Imediatamente nosso exem

plo.
Ha ainda cinco países dI:'

i\iUpricl1 Latina que mantem
relações com Moscou: B Ar
genrio8. o Urugust fi Vene
.a a Colúmbia e o Me:dco.
Iuíozmes de fontes autorl

zades, que as proprtus eír
CUIlStlHICÍüS confirmam, re
velam que se processam en
tendímenros visando pesei-

sarnenta banir fi Russía do
convtvío d68 Americas. Po
remos, de ft&tü, adiantar
que entre o Brastl e a Ar
g!!utinll se estao realizando
sondagens e demarehes, pre
vendo-se um posslve. gesto
daquele pais irmão semeíhan
te uo núB80 e ao do Chile, o

que confirma:: a determi
nação tia Ameeíca de se pra
veuír eoutra um inimigo eu
mum tão dec.araüo e pe
'rignso".

Reverteu ao servido ativo
o gal. Bertholdo KUnger
Rio (CA' - De conformidade

Com fi lei 69 de 20 de agosto
do corrente ano. aprovada pelo
Congresso Nade nal, tomando
Insubsistente a reforma do ge
neral Bertoldo Klinger. foi o

referido oficial, por deereto de
21. publicado no «Uiario Oti
cial», de 27 do corrente. manda
do reverter ao serviço ativo do
Exercito nacional e prorr-cvido
ao posto, de general de divisão.
a contar de 25 de dezembro de
1945 .

I Pela v i t o r i a de 81umenaüi -,Aclames Balshd
... = cm-=..
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ELLII\i
. Rua 15 't?�. Novemb .. 588

ER elA.&
.. Fone. 1201 Biumenau

I'.}:Al\'lES DE URINA: sirup�F, d\esUca1' e nlbumlns] de sedtmento, (J'I1!l.litatívo completo com dosagiln:;
�Jm'eto8. l",,ínio,,,, :,dun urie". Ul'r'l' etc;, EXAJi..íES DE FEZES: completo, pssquiza de amebas, i1t\@:"laé
[)VOS de V0rmos (!Vltotf"",fi di' !;nriqr�<"cimellto) rlig!'stão: carvie, vegetais; pesquizae de puz. sangue oculto etc·

EXAME DE �:',;\I";GUE: IHALARIA-i1Pesquiza de Heruatozoarlo de Laveran, torrnus agudas e "1'O!1

<'PoS. LT�ES {�ifilil?",: l'e",:lc dr, 1í�}m. Kline. lIIpineeh. etc. TIFO: reaçâo de Vi'dal. Dosagem De: gllcos«, acido \lri
Cf}" hB!n-uglolJLna. �+ onh".g,(·Jll dH f.:!�,hulo8 veruielhos B brRUf:.OSt Formula LeUCoJcital.1n. Hemograma d� Shjling� 'I'ern
J'O dt. �oHgul:t,:á(, e \I" f!lngria. Cnn:1 gllc!'mica, EXAl\'!íE DE SECREÇÃO: Pesquízu de germcn" ,Oono.:
espennntoz,)j,lr·,-, pie., tr;cllOm{wae vaginais, etc. EXAME DE ESCARRO: Pesquiza de l.a:,i]o de K ..eh

OU1l'Oll gNlxens, 11l1fjmllCeocos SL,:, EXAME DO I.IQUIDO CEREBRO:-ESPINHAL: Exame citnb,,�,

,.61·inecopicf', )'I';'�\\{) de Ka,bn, .Pandy, Nonne ilppeJt, etc, EXAME DO IvIUCO NASAL: pesquiza d,' bar-i

los �;lc"nl ti ;:tAc; fp,;,,,lent€E (H:i1If'.fml etc. EXAME DE SUCO GASTRICO: Exame completo, dü�·.g'HI]
de acldo hltipM, 'ida .." livre <? eo::nEnada em nCI-Pesq'i.üzas de sangue Muito, piocitos, hemáceas, RXfo ME
DE ULCERA: l;lt!(lmi"ro!,('.l)p�a em campo escuro: pesquiza de espiroehetae 'I'reponema Palida (sifihs).
(; Loborotorio H� cena instotaao puro fazer cultura de qualquer germen e auto V(JCÍ1l

A pedi\10 (la;;; srs. Médicos fazemos colheta, de mattlial á' domicilio
rornecemos laminas e recmientes aratuiamente

o (ln uncto é a alma do negocio

E I i I
Aiameda Rio Branco

HOJE
Rir rnias

l'(:rD,,�§ AS NOITES
alDUCA a seusrir com

comediantes
noites para
da estréia

indivíduos

Nã.o assaltar fi honra de seus adversàr ios porque
carri.panha, politic:'l. lião ó arame ,JÚblico curie se

estende a r;:mpa suja dos ('ompetidorell.

-+ - Apreientar ao::- c1\';it0r�s as qualidades positivas
do seü cal)''udato. SP-!11 vascelh;:;r a vida do ad
"ef;',1.�ia para,dl. !\egri la ptnnte a opinião pública,

.') _:_ N:Í,o mentir :'0' eleít;Jr, :lpresPlltando·lhe sempre
c pr; .��r",ma de seu partido, que é o unico com

pr.:miss') Ç\s5umido�

ó --- R"'pdir todo
:se:.. 'loto.

Individuo veurler oqu� queira

VENDE-SE
Vende-se um torno marca (, Imr r»
informações com a oficina Ro
ca & Lippel - Itoupava-Seca.

Procura
MOçO de I; anos procura cc

locação no comércio locar, quite
com o serviço militar,
Oferta: caixa postal, 296,

VENDI!; SE: uma casa cem

sl,bn.d(, de metertat com

terreno medindo 2} melro!'

de trente e Joü de fundes fi
rUI! Jvão Pessoa (Velha) por
motívo de mt;1tmça urgeutr ;
ldormaçõ'(:)s no Salão Vuggf:lJ
ponto tiuul d,:) outous da
Vi'lh8.

PROCURA-SE vRGK\lT8

De uma empregada para ser

viçcc dornestico s. e uma mo

cinha de 14 a 15 anos para
loja .

. Inform .ções na "Casa Eeal'
ao lado' do Hctel São ,j .isé.

OIIde concerta o seu
RADIO?�?

Naturalmente só na nlioina

fUNKE
Bt'm in stalada com instru

mentos de mediçãc
moderníssimos.

Rua 7 de setembro n' 13

sem

Dtt. Arthur Bafsini
ADVOGADO

.�sedtóI'i(): Edifício MUluá Cata t
nensa, Sala 15 - tone. d59

nela: AlaMeda Ria Bran
SeddeclI 31. Fone. 1:175

Ne Sorteio de Itmoriiz::'-c;:ro rr:�aB;(,ado na sáde ela Com
panhl�' com rs O>;siH�enci:! do r�isccd Federcr1.<f nn ,::��rê,"'>'
senco de portudores d@ tHu!�$ e cio, p�.lblicol torcurx cu.;

ssguint3s

Combinações
PLAN

Soteac1c:�s

:-.,;r1' oQn
80L'j HjNj YQLj T':-l TJj

D L A N C) "BH
Do l .v a:; G.O lJD i." (!'.. ' 12,·

ZPI2 Pln�

YV2!1

Terrenos e
v }':K I>F:'SE tnren"ll e f b:;:::; ('cm »u :;["0 rasa, na Rua

A..,nla�(Jnas� �ltuado."l ('�T� rliversos r�lnt()gl entr,_� a 'rec:�t.:;gerH tT n.ão

Ltda. e fl J� lj� C - Trntar co-n o �;r. �:riSlii::.n�) ] h-=l�.

l�f"cfuu(·. I l { Ir)

N3 noite d;:: S dn Ci)rfe;lL� nie;; re:;li"!]_r-se-á nl_sel':; d
Clube N�a_1jicq .l\;11{�j:r·:1 g.::n!1'iTI":,1 I� c:e!�lll'l p li" ':;11 i rHF;n:t D�r�

\'>ria, o I' ;diciowd B·\.I U': Df) ; C ,\ ; ti), ):), O inici) s;:ra :

21 Ií.Jf;�' c:);n uma b:rn ,jfi:H!HL P ,L''11'S;:,

S::,rá hOle,Hntado um ,'Iem m[f..;wiza lo "Si-IO''N "S, h o ,é:

entcção dE iJeftira ,}, ,. e Nieãciü :::dnaeffer, have.nclu ain,'laf\
rias <>Urprl'zas para os prt'l2'Hi."'. .' .•�

NOTA: - ,",\e"a�. com 4 clie!;'ae' Cf $ 40,')0. a Sé:rem

;C'rvadas cnrn n ZclJdor eb Cj .lJ',
A c'llnis<h <)(!.!:mizl_,ic.ra Ivis;l �os Sr;; ..Sóc\lcs jos Clnb

�Carl,,;; O::mes" e "N,}Ut!e'.1 t\ ,vuc t;, q'l-! <dIH1.1. i�fi,) lí'ilÍl;
l�ecebidü (IS re�p::çti\105 convi'p l devNã\J p:ocLlr;.u !J tim' Ara
tio Pu :tter.

A COMISSÃO
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1f"-t!\� tr� :&r:à� �.,rtt1'�'li !-1"f" ;';t,._,l'i�"V 't.,jIé�.'t4

í����L'r�;�)� �� ��{�PijlrJt
e�i:tiJ��G�J'�\l{J

! 1
, I)

'---,.

�:I

o r.!t;·f.i�iG) <�. ·e·l)/;��. (! Cú.f&çitu t ii

E�;���:�1?:��!,)1 {jS r';'l��'t1Óa$, a Pela

Pf"::tdlh.: (j!'!;;f�5 !�;;�. 01J1���" �·��';'i� intl�

t!�;ri�f r.�(�j�ii!D�e3. �t.t�-j� �:� Cabs..

li,.) .i\rtÚm'dili;'� J\b:f!'t�lc"
.'C·'O�·i;nH�"�S {; �n�cii�õ

Esta: ê (] Iliàrça qUE!'

)ldj�o a Iriàís alta
4uolidada 13m

.C�t1'f;�n�1!!;o ao c��:;�ri;$j;:·:·��� j:�tKr;��(ra.
�i" I�,;;'��;i ,} ... ?n· ti·�;.c:·!". i\�,: :!'vado ce ..

ri"!O ��Lij{H1ar �.\t) t;�l��afi';�·n!.:'o d� SI..._

'F{tJ� 'Z t;Ea.Jl\:�A·r�.sf(-��) da mas ..

b":i viço deprímeir� :

ordem
Rua Mêll'al... Irão

N· 2f;

o ilrautt tias {lsilÍraçj'ji)s dI) Vaie
do Itõjai

- FU ,IDADO EM 192ft -

iJi ro:_:;�:- l({1 ,-;1 'I)j I!7.HYí·,j:
ti ... AchHles !a!td,Stllnr

Dlrí:'1I1r- í�l f1prit:>.:1.1\i"iu:
��'. {itij�"llS0 Bn!-:;Eoni

CLINICA EM GERAL

(Vuriz'i!s ',- Ond3s curtall)
1 Fone, 1226'· 14.33

-- ER{�' 'I i�)

Rifl rj, !\DCU

Operaç(")0S nos Hospitais
BLUMENAU

_'

_____ Iii�ii,_,

nrocu·

à� L3.t�7G!\

-��';i�=;1
ANiM!COS

TOMEM

ItBâG eJ@QSfttltl
�'SILVEIRAu
-

GI'.rtdo l.nlco

E �t6�! l' - rE ::���,���rl

1;:?fF���:�"�r;:j:'::;0::�Ji,\.�;';,r F�:;,;:, :;�e;, ::;';:T," :,:'�::::i
.I�n(H.ll e Oldl.� Hnrirll·_·.b�í J�;c i:;.'sr e t:.�t.�tdn. U·'LL1:1.-, t�(l� ':0 dr.-

I
II: '�::: �;:�:��",::,,::;:,:::�::r, i,;; �::f I ;;;i;;;; ,i ':',�,�� '��';;� ': :_:" t;�:,;,�;�
nEllt" ]11) Distr.to ,-._•• I:td;,i;:d, h-I

f):,c(; " 'f� r> lU,ui" L .:Jr_, -1.',;
lho Cc ,r,\ :l;!..P..:.t 1':"1 �i 1: :'1. de {), �]! tt i. �'.;.:1, li' n.1'-fd dt.�t->te b�st.-t(lO,

2";:::�lt;�:'( :1(;:��id�:l::"",1� t!t�y :'(;,:'��� I ',]�:�;:::1';jr��',:;,! ;':"" <��t�i!;�, i:-;{;)L(l!:�
��;�� :r:�n��';(:;;':'J;l �1';�::'�t:i:,\;�·. ", j,�-I 'i::'l�,�rl:�,. t' t� :"S:,',)�i I

'\� .:���td:i�l'À_;I:;'�
H.ibe!rf1ty 13t';1 :CO_ de�t'�-"l)i��dt�'t 11:)5 t: de 1], Ú'" �-l:i -.i_·r�·,il";�S�;:1.
filha ,lê> Jani1 B(!rh/�ll e '_-C' DI';'''' Anj.is.

:::/;;�:��:�)\1��:;��1� í;��;� .1���( :��It��:, I ���,��:Dl���,:I_:{�;:I�ll;����� 1��;rl�F2�g�
Idi9U Civil, sub ns. 1, 2, :3 c 4.1 Si a;U!:Cl!l tiver conhecírncnto d2

Si, alquem 1íl:e�' c;,n1ICCJlllCIliu de: I �:xblir ::!ÇJIl'i! iHlf)�,dill;entG legai,
existir algulJ1 llllPcd!!llcnto lC'f],-;I, acuse-c pura PS nns de dirzito.
acuse-o para os fiH:::; de: clireitu. t 1::, prfu constar e cht:�ldr (J;) C;) ...

E, para (U1L;im ::: ctw!Jilr no C,)- t presente pura $C'.' aíixado no 11l�
nhecnnento de iodo!'. lavro o �jm do costume e publicado pc�
presente pura ser aExüdo no lu- lu imprensa.

-

gar do costume e pubücudo pe- í:Humenau. 3! de f O .:ic 1947.
la imprensa. Vitorino Braga ,

Blumenal}, :t 1 de I n de I 9� 7 fícialdo Registro Civi!
Vitorino ,Br:�ga

Oficial do R e.,;;-istrc: Civil.

�;f.f""��';��'_�i�_" e;3� "�e��· � 4;v

1"",.,!'"'oJ;
." �

!LateioS
Edí h�! �

Ii._",a

!Faço saber '_lue pret '116(''11 ca
sar-se: [cão Jcaquim Filho e Z',I
mira Pinto Ferre.ra, Ele, natura.l!
de ste EstitrlCl, nascido aos 1::: de
Sf .eubro de !922, n-arr.inciro,
solteiro, domiciliado e residente
ntsta cidade. filho de J cão JOH-

I
quirn da Silva e de D. A'1aria
rulia d()s ,S,autos. . �:;:, Ia, ['!,'_,tunll
I t E ' ;t c,nr fEltt1r:-;1,prÍn11tiva {cast.Jnh'l!, es e stac«, nascma ;IOS 29 ,j". '

ubri l de ! o z: .�]+ ·rn�, ... rica r,:: ln':i- 'oura, -Iuiradn Ci11 lH-':':;T;d ern

ra. d0'!1iC-;li�1�'l e';� s7:�;';'�2
-,

,;,:5- t ��Ol�f:'-; ..(c:n�po:;- �';�n, f� ))tn,�:,' N�j:�
i:a cidade, Llh,) .:e í,:;'�,br:!?r Pinto \ ",,�.H _1,( ," ,U'!_{ d'J'L ,,}_ "'-" USu

FerreiL'..":-i e de ·D· \!ir�i:!a i�\"r� �.! nr'.-lpt:\ f_�l'i=l\� e �!��.:"'aí;(� .�'.(:'l.
� !\ ·l ....Gç'"tn hrlih dllJ� ex.íng-�H.� 35

ea��ras. tJ pniT�di..�1 a E.t'b..:.)rrhl::a.e
tC�8a� (::.� af·:!t\;,.)es par(ls;t.;u�itlS d,-:)
� (.lbelo� a�sst�n caBi {) l'úiub:1 te a

,�dvic(�, revitaliz"nd,1_) ,as raii:cs

'>\piteres. Foi arJrc,yacia pf'ln !)�.
',;\rtrimento ;.Jacional de Sam!\,)

celra.
"

I\p:'esentai'n:n GS c1::>l::llinent::'
�xigidos pe]ü arJig!J l;�O d,) Co ..

digo Civil, sob o H'J 1, 2 e:!.
"i algucm tiver conhecimento de
2xistir algulll iml1édimenio legal
-lCtlSC-Q p::Jrél OS fins de dire;to.
�, para con:;',tar e díegaf' au co
l!leCÍI1lCllto de 1otios, lavro (>

.Hcscnle ç'Rrn ser n);xLldo no ll;,
IHr du cosLl:ne e pllblicarh pc-
:1 llrtpfenS[J�

,

----,---------�

--------------�---�------------ ---�--�._� ......�--.--.,. ....'"�
,

,
'

.- ,

raiO

I

\

"f:'" .. ..,,,...,� 1"-'1 .-.�' , (-�\·1"�JLJ1)(.,·t;l"Íj \�rHn easa na prpifl:;�\ �

.)�l�·

(L.� 11íLPI iCtlad�) du ·�r. L):'� F<-�li1ri't_�il J.
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"

....
, '�::�" "al'lé.<I".enas, 18 dias. aara o 'Crilo' da .lndePlJlldeneiã NunicipaJ . de. Blum�lau .'. da tutéla alheia

?'TeÔOs As urnas ã ,>23 de Novembro de,·t941 com a URlão. Dannucratlca Nacional!
.

.
.

I'" ;
.

'i:·" ..

Frederico Guilherme .Busch Jor,

II'
'Para Vereadores:

I •....
.'

Emílio.1urk - Funeíonario Publico
!. Carmellndo sogo • Lavrador
I' .' ..1n tonío Candido de Figueiredo - Comerciante

:1 Otto Henníngs ,

- Iudustríal
.., Dr. Affonso Babini - Médico

.�
."

Rereilio Deeke . Banqueiro
.; Dr. Herbert Georg - Advogado.

Dr. Gethard C. F. Neufert - Engen: Quic.tíco
Heitor Ferraz - Baneario
Siegfried hoeltgebau.m - comerciado

.

,José Moritz - Operário
Max Jacobsen -'. Farmaceutico
Wald.emar Selke - Concercianío •

A'a urnas, cidadães; para 8 Vitória de Blumeliau i
•�----.----.. ;_,..� x -__ .... ..... ..... lt Festi

..
no

.

Clube blumena"l
I respo.s.Ia.• do sr, J030 lobrega

uense de Caça e Tiro I E D I I ii l
.

. Nos dias 15 e 16 do cor-lo DonGor "!"'C3f I Dit�o hdz freiJAr"l da J� ltil03 d'

a8 mao··,-'·· do S"r Dom" '-0'g'OS B'orba rente reallzar-se-ãucluteres-I !t>"� l!..... f.lI'
.

llv .. U Uo.. u I ue
.'

.•
' .'. i

.

..... ;. .

.

". '. .

.

.

.

.

8ant6� festejos noCÍube Blu- B�iHlnHHH! htado de Santa Calarlna,
menauense ,de Caça e Tiro na fliirID3 da lei eíe.

Façamos uma politica mais «Dr. Amadeu Luz". constao-
" '7. �

•
_ �

•

elevada e mais compativel com tes de provas 'de tiro ans.pre- Q

FA,,_, El&,bel qu!" ue. c"m,ffl�:Lrlldaàe CO� fi
�
resolueão

a sorte lhe eraadversa. Apenas os foros de cultura e intellgen- tos e tiro ao a'no.. jügos deI2.i.u2 do T�iOuD.n� Superto r E�mtorH! e a LeI n� tiS de fi �e

tem se defendido, com vigor e dá da nossa população. Assim, botao etc.
.

,Setemhl.OO
ue Hi4" foram rfg!strados os segumses nomes,

coragem, é verdade,das tramas n;lo haverá tanta lenha para o Haverá completo serviço como caudidat..�, �espetivaroe\H'� ao� Ctl!gos de Prefeito e

em que a. querem envolver, P9( fogo...
.

de bufê com bebídes chur- Vereadores fi unterpats, para os muntcrptos de Blumenau
.

"

f'
..

raacos e outros 'co'm'e'stívets. e Gaspar, que: conco n-erão
á

s prcxtmas elelções munler-
'

isso couqmstou. a con lança pu- U

d ') N
.

blica e:qojedesfr.uta desse imen- Os festejos em apreço, que pais e 2 .... oe. "veuün'o de 19047:
60 prestigio que llluitos c.ofuba�

.

estão despertando gran�e in- PARTIDO TRABALHIS"'ABRASILEIRO BI ....
tem masque u.iogu.. em tem ·.a

' V.-t··o··rla da'" U'D H· na te "esse entre OF! ussoclado8 ,.',
1 .

.....
em umenau�

.

.'. U. •••

do aAmadeu Luz». ,encerrar •

Parti Pl·eí'í:ltú.: DomlHg�El M�,�l?el de l:So!:_ba. Para Ve-
coragem.de negar:

"'O 'dl-a 16'd v' mb c m
resanres: 8eoJimw Murgand/!. {Alto Bar!b, LonBtunUDo.5e. a.

I P �b se-a· e no e ro� o t j B" ri A E" R-,;..............--------
.

arai a um grande baile' Cüill início ragn. e:mlro ue mOtIm, IJg!'lr. euter, Arthur SeHer-p
. .

•
'- urt BAuer, Hdlll Ulh Wt'stphal, Henrique Raduenz. Dr. l\r-.

,."It' I'· 'elelt'o' a-Is'" á&A21 horas'd d
oah10 Míirlins Xavfe. r, Jn·.l,O AUredo Rodrigues da C08ta''

.. U OS.. r· Rio - Segundo informou um 08 vence ores RS provas O ,t"
.
'. N' ,,' .. t, - A G" I '

.' .'
..

1

AVI$8mOS 80S leitores que telegrama procedente de João de tiro serão dlstribuiáos va-
c uClllo aScl::llolr. (J e rno ie ü\\. '.

teruliIl8..
72 .bOf'lB antes

.

(tas Pessoa, termInou ali a apura- liosos premios.
élelçõ�� ;

o prazo para 08 ·re-� çãO das eleições, verificaneo, se

querlmentos dh8 2.a8 vias dos a vitoria do candidat() da União

I•

lttllilblf eleitorais extraviados DemocratiCa Nacional ao e.argo
ouinutiHzadoB. No pusto f'Iei- de prefeito d!l capital paraibana,
tOfal que funcloua innexo li o' deputado Oliveira' Lima.' A
este jornal prestar-se-ã me- legenda da U,D.N. saiu vitoriosa
horas esclarecimentos a reS- na grande maioria dos munici-

peilo.
.

pios do Estado.

·f]I'�tIL��I::::n:�:��
ImlLThl; �_�J]J -O)� !-.o;�u"""",ERCO"""""CC�"""",�:l_U�_:

,ij

•

'.1
Truman ali'

I. dial corre

IUniãtllélÍlocratiea lacional]
.. .' . .

..... ..... . I
Indica. 8,0 �itivo e valoroso eleitorado blume� Ina.uen8� S8UBi'caudidatos as próximas eleições. mu-

nicipais tle 23 de Novembro. certa de que, mais
·

..�,Iunta vez 00&808 eleitores afirmarão nas urnas seus
,..

an�eip8 por.um Blumonau democrático, uno c forte ..
f

1

í.'.'ê..
•

..•.�_-_-.�'

P���;.Pref�ito Munícipal:
'"

.

ificill
se a paz un

o risco
Wa.Sh.iogtOD. ' (R) -,. F8.ranJolme e o friO. no resto do os povos suoumntrem li pres-

hOje á nação nerte-amertea- mundo.
.

sãn totatítarta, não haverá
na, O. presIdente. 'I ruman I' O presidente 'I'ruman dís- oportunidade nem para eles
advertiu que a prospertedade se que ti sttuacão critica em nem para cós para realizar a
naclonst e a paz mundial eneontrarn a França e fI 1';1.1- reconstruçãu do' mundo, tão
correm" gravisatmo perigo. lia era um dos fatores de ct- neceasarta á paz mundlal •
evítavel somente mediante alvos que o levaram a

cnn-,
disij€, o presidente 'I'ruman.

uma.ll.QãO
rapída e. segura

do vocação ele U'1l €esBão

as.,pe..
Referindo-se 8. �itUa.ÇãO. In.Congresso para coibir ta in- chi! cio Congresso. . terna, afirmou: "Devemos por

nação interna e evitar a Io "Se a eeoncmta das na- termo 8 infla�no antes que
çõ ea entrar em eulapso e Si:} seja fi. ulto tarde" .

(Oonelusão da L� pagiue)
.

PARTIDO DE fiEPRESENTAÇAo pOPULAR em Gaspar:
para Veredores: V!tcrío João Milller, D;m�",llV[uller

.'

for...:
tuoato Gabriel .Melato. Josê Alherto Rudolf. Hel'cU:o' Fidei
Zimmermallll, Ricard0 Gmll:u e Pedro Sansão.

. ...

Nos trajêtos compreendidos
entre a Travessa 4 dR ff\ve
reiro e Rua 15 de Novambro,
até a Casa cA Capital», ou
no onibus fdo bairro da Ve
lha, uma tampa de caneta tin

telro, com anel dourado. Tra
tanto-se de objeto de valor
estimativo, grtttilicll-se a quem
entrega lo nesta redacão-

E, para os f'feit(lB legais, manda !a�rar o presente Edital.
que será afixado no !ugai' d� costume.e publicàdo na forma da
lei. Dado e passado nesta t_idade de B1urnenau, aos quatro�dias de
mas d:! Novemb o de mil novecentos e quarenta e sde. Eu.
Ar;s_ Luiz Senramm, escrevi e subserevi.

'.

Ass) Q"car Leitãa. ,Juiz Eleitoral
Certifico Estar conforme () original que foi afixado no lagar

do costume, do que dou fé
. .'

.

.

Blumenil'tl, '" de Novembro de HH7

PROCURO ...•.

�VENDEDOR .

- VIAJANTE
p�rfí traba.lhar s6 Das maiores praças do Interior com ar

tigos de minha camisaria. Deve eatar quite. CúID O serviço
mtlitaf; possuir carteira de chofer e ser solteiro, pois de

vera. vIajar o ano inteiro.

Só lnt�re8Ba pessoa pritlea no famo, com bom pre
paro e grande tirodnlo comerciais, desembaraçado e

de�..
Renasce o (anga�o em

oti�fl apresentfiçfl.o.
. ; , Alagoas Hoje ás 8 ilcrõ§

<Grande oportunidade para pessoa apropriada.. % \Vallace Btrry --- IVlar):;are! O'Brien em •

< Fav()r Dão se apresentar quem não corresponda per- Rio (Ce) -- Os jornais de
.'

VENCE A CORAGEM .

, .'" ·J·{··à·'ri-.·
..

t t exinen"'l"s' Maceió noticiam que o sertão A -
. . . ! E

. .

.

\\e..

·

.....e·ti e a. es as "t!>. v.. •
.

I' j' t í' f Iça0
veitlgmosa e destfmlda - fHf:QO que en!eva e emoclOM!

\R
... O.·;·:.··.PdL..•.·.·.f...·.·· ... O...... KANDER _;_

.'
BItu,n..

e
...

u
.....
nu __ Caixa Postal 14 � �.goano

es a nevamen e n EJ" Lulas terriveis GOntr3 judIOS! De "empenho magistral de dois
\! .

. .'

a o p�r um �ova grupo : grandes �a;lTOS"I,
,

'-'�__

.' .
....,_......• �:.,...�_:....'.' ,.:-�-.X .�-if�_....,......-._. c�mgacehos, chefIados pelo f� Acomp. Compl. Nacional Jornal e a coutilluaç!:o da super .mo-

'{ . Clllora Bara:,na. e'em�l1to pe:.t- vimentado e vibrante SERIE

o,'\i.)lOIIIC>II;ilis.aS ,., A.tenção ��r��se ����d���:ecl�I�'::ej��,
.

Os Demonios Do Cii(� lo Vormelho
_, ," pelas suas perversidades. O b:m- Platéa 4- 00 e 3,00 __ Balrão 3,ooe 2,00

\\í Sê"a'Uil à BJ'a".�tlJrl()Si�ãO a OFICINA \VIEDER- ?e���e:i��aqu�e�����;e ����s�!.l Quin���;�i�:(;!;fU�(!�o�a:Ck Carson 'e Zac'harz ScoU na re ..\ ara p""star.lh�/'ci��íh�lhores serviços em motores, a reimplantar a lotnmqmlldade ptise que (i publicu exigIU ...

1·
..,' no seio da familia sertanf'j1T re �'�ma- em S'fi IS

..

atanai etc. a bem :pÇ!110 soldagens de qualquer pelindo as cenas de salvageria 4�1l .& u ) ICIO

.,�.
.

.' .....•.••....... e os crirnes do tempo de Lam- (!rnpr 'prio até �8 anoa)
,

. •
r:·eão. A quadrilha de Barauna A @entid�] histoi'ia de amor sem limites de lHna des'

,viços p �t��os por .··.T... ·�.,... ·.c:...n. ic.o,
está agindo nos municipios de vela.da mãe I Um filme quP. vai direito &.0 coração das mu�

""\ .. Sraipu e Marer'hal Florianc'. e lhbfet;! "Alm:i em Suplic o" li pelicuJa que dí's leva fiO

A sAo P.t\u� �,TELEFdNE, I2� ! já cometeram Qiversos ataques auge ctt], emüçãn!
,.' \

. !li a propriei:ladesno terriloriodes- Acnmp. Compl. Nacional e americano· Paramount Jornal
:-.-.--I!'.......�-. x ,��lI- -�."';'"". sas duas comunas. platéa 4.,{)o e 3,00 - SUlCa0 3,00 e 2.00

o Escrivão: Luiz Schrall1m

h··'.'
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