
ORGAO DOS "DIARIOS ASSOCIADOS"

seus representantes uíplc
mâttcos nos países árabes

e nos E'stados do Oriente

JYIédlo, com o objQtivo de

instaurar uma nova poli

tica com referencia aos

ANO X BLUMENAU. (Santa. Oa tarína), DOMINGO, 6 de SeteD1�ro de 1953
o MENSAGEIRO

Estados Unidos, .

I

VI

Ultimam-se
tivos

prepara
desfil

os

paro o

Em todos os quadrantes do territorio naci�nal .as _P?pula
ções viverão no dia de amanhã, data ma�n3: na hlstilrlu p�
tria momentos de vibração cívíca e patrlOhca, na ev?c�çllO
GubÍime dos grandes e gloriosos feitos ?e home:t;S :publICos
brasileiros, como José Bonifacio, Q�intmo nocamva e D.

Pedro I que deram o maior dos seus exemplos, de amo_r, ab

neção, ;enuncia e sacr-iflciu em _prol.da c:l.Us� da redençao p?
lítica nacional, cujos destinos Jamals podena!ll pereoer anL.c
a prepotencia colonial. Ciosoo e sobretudo bzíosos de, sua Ií ,

berdade, dos seus direitos políticos, esses homens souberam

avaliar das responsabilidadoo que pesavam obr':. seus bombros,
ao se manifestarem contra o governo de D. Joao VI.

Os exemplos de patriotismo de Tira[le.ntes e out:0\5 her��s
e martíres, que lutaram pela ínãepenüencta do Brasil, f!:ut.lfl
caram através da atitude serena e ponderável do prmClpe

D. Pedro I, que não vacilou em libertar o povo brasileiro dos

grilhões que amordaçavam os seus destinos.

WASHINGTON, 5 (U;?) -

Os Estados Unidos estão la�o"
rando discreta, mas atívamen
te, para evitar que' as díver
gencias entre a Italia e a Iu-:

goslavía sobre Trieste possam

E a 7 de Setembro de 1822,
ás margens do Tio Ipirnnga, e
coou o grito de "Independen
da ou morte", cuja epopéia
de patriotismo tornou o Bra
sil uma nacão soberana,

Como data da maior ext
pressão no calendário cívico
do país, o povo brasileiro, na
data de amanhã, prestará o

seu tributo de homenagem e

veneração aos grandes vultos
da história nacional, cujo
sentimento traduz toda a

chama patriótica que enobre
ce, exalta 'e digníflca as tra
dições de brasilidade. Nesta
cidade, as comemorações do
Dia da Patria exceder todas
as espectativas, dado o entu
siasmo que se observa em to
das as classes socíais em tor
no dos preparativos que €s-

------------

I03pio G�hdi8S â Gomissão de InqUérito

De un iu Isensacional�
de b lar o Banco do

Ba;anças
"GELFI"

O T
Grave incidente na fronteir
entre o Uruguai e o Brasil
Fuzilado o Inspetor da IIlfandegalde Livramenlo
Porto Alegce:5 (Mériu:ouaIJ

- A J·C�V,i;:'",g�:".. l da J Jler:diu·
'ial" obteve 'li! <fi3.uhã di.' [: .:je
iunto ao .P3.<l",' elo s.:;ovl!rn·) at

guu detalhes da brur ",1 C,CJ!'I'l2n

era vertncaãa ontem 1)3 rrontet
ra do Brasil com o U.rUgu8.i, em

quo foi assassinado, a t'l'O.� de

fuzil, pelos guardas de rronteí
ra do pais vizinho, o Inspetor- da
Alfand€lga do Lívramenco; ;;L'.

Gibson de Azevedo.

Inforro'.)uwnos o secretário do

governador Ernesto Do rriulus sr.

Ney Brito, jue o fato se P3�;;OU
da seguinte manrrlra.: O ínspe
tnr da Alfcndega de Livramento
acompanhado de .seus amigos
WilJõam Rossat e Nl;y Guedes,

I E

MOIORES
"fi E""

"ELGIN))
DESNBTIDEJRIS
aIlSIINDIRO'9

Máquinas
Geral

ambos comercíantes e ainda.., Logo que, teve conhecimento da
fiscal da Alfandega de Livra- grave ocorrencla; o .,govermLdoX:
manto, Carlos Lindoti resolve- Ernesto Dorneles determinou que
raro efetuar .uma caçada em Ri- o delegado regional, em Alegrete,
vera, lado uruguaio. sr, )';[ilano Cunha, segtiisse\ íme-
Ao ;regressarem da caçada, diatamente para o �ocal, á fim

viajando Em uma carntonete ós de tomar as provid.encias
ocupantes do veiculo foram' in- veis no caso.
tlmados a parar pelos guardas Sabe-se ainda que a policia
uruguaios. Não obedeceram a uruguaia, logo após o írrc.dentc,
intimação e prosseguiram na transportou os fcric}.)s em duas

viagem, Os guardas então fize- ambulâncias para o Hósp:tal de
ram uso de suas armas, dispa- Rivera, onde ficaram interriadós
r-ando seus fuz:>;; contra. os nos-. até a manhã de hoje. O sr..G'b
sos patrícios. Um dos .prcjetts son Azevedo, Que faleceu deixa
matou tnefantancamentc q . íns- víuva e seis filhoo;. Os 'demais
petor da. Alfan�lê'ga .

de 'Livra- Lambem
menta, saindo fúídos, também,
a: tirO'S. seus compannelros.

e

V. S. ENOlNlRA Et·1
(OM. e IND· GERMANO SlEIN S, A.
Rua 15 de Novembro El.O 54

-�--------���_._---
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D o B R A l'l t
EDITAL

s. Â. I'
J

c; 'I NEM A S

Busêb
CÓNCURSO PARA ESCRl'l'UIltA'RIO-AUXILIAR I HOJE - DOMINGO, às 2, 4,30 e 8 HORAS

I
Clifton Webb, o incomparavel Mr. Belvedere, com Anne

Francis, - William Lundigan em "',

; "A f I L H A D O (O M A N DAN T E�r! "

(EM TECHNICOLOR)

I Uma das maiores revãstas musicais da hístorfa do ci�1
nema, garantida Jiela marca 1\'IGM! Os mais queridos as
�l."OS da "FAMILIA METRO" n'uma parada deslumbrante!

tI Um romance com'ico, e enternecedor! Musica! Mulheres! "I:'1es
tas" ! E satisfação plena do espectador! "A FILHA DO
COl'-JANDAN'I'!E" um espetáculo para milhões ! -

I 'Acomp. Oompl; Na�ional - short e 1lletro' Jornal -
As :po'ItrMlllS 'Numeradas já se encontram à venda no (11-
LI:: BUl3ch·

(ESTABELECIMENTO JOSE' DAUX S. A
,A P R E S E N TA;

Oomereíatj

Segunda feira, dia 7 de Setembro. às 2 - 4,30 e S horas
COMEMORANDO A DATA MAXIMA DO BRASIL, O
MAIOR FILME .IA' PRODUZIDO Nú BRAsm:!

�Jf
,_.. E O MUNDO. SE DIVERTE"

HOJE DOMINGO, às 2 HORAS:
Sessão da: petizada, apresentando complementos,

tlnuação do seriado
r s

A QUADRil H.A, DO DIABO"
con-

, De 90. p, S. - Djasçl �.500
à 3.000 :tut:tçóes - J'abricação O candidato que tiver menos de 18 anos, se
alemã _. Proprio para, movi-
mentar ,industrias. ·Negocio fôr aprovado, somente poderá ser nomeado depois de
!]e oc��iã(í. \Tratar com Paulo, 'nóver atingido essa idade..
ii rua Itaj:li.'«,2261 - (Escola). r Pagará o candidato a taxa de inscrição de C1 \)
�.-

"'�-�---l 30,00 (trinta cruzeiros) e apresentará os seguintes do-

u. i t\ r.; � �j j fi I I !,' cumentos:F� 6:' tt .. >;. n A K I. A 1'1 a) prova-de naturalizaçi':'o, se não for brasileí-
1'0' nato;

VENDE SE urna; mOderna-I b) Certificado de alistamento militar, de re-

mente instalada, com novas servista ou de isenção do serviço militar.
máq'uinas e com grande fre-

ou ainda, carteira de identidade do Ministe-
/{nezl:t. Explica se o motivo da
-

rio da Guerra, Marinha ou Aeronáutica:ve,lida.
Par:.:. informações dirijam-r.;e c I dois retratos recentes, tamanho 3/4, tirados

, ,1 Tfin essa 4 de Fevereiro, lOS de frente e sem chapéu-1 ír;qH:í�H(i). �'�G ato da inscrição, o candidato

I--�'( A S A
I

. O·BANCO DO BRASIL S. A. faz público que,
,até 26.9.53 estarão abertas,'em sua agência desta cí
'dade, as incrições para o concurso acima, a realizar
'se em dias, horário o Io-cal que serão oportunamente
anunciados. ,.-'

O conciirso-constarâ de prova escrita (obr..gató
rio o uso de lápis-cópia ou' caneta-tíateíro) das se-

'guírites matérias: l.
1 - PORTUGU1!;S , �.,' •

2 - MATEMA'TICA ',..cOMERCIAL
.�

3 - CONTABILIDADE BANCA'RIA
4-FRANCtS .

5 - INGL'E:S \
() - DATILOGRAFIA.
Na última facultar-se-á ;ao candidato a escolhr

da máquina entre as 'seguintes: CONTINENTAL. L
C, SMITH, UNDERWOOD, SMITH CORONA, RE
MINGTON e REMINGTON-R:l\ND.

Os exames de PORTUGUíl:S e MATEMNTICA
COMERCIAL terão caráter eJiminatório e nessas dís
cíplinas serão aprovados sómíente OS candidatos que
obtiverem 60 (sessenta) pontos ou mais em cada uma

, A nota Final para a classificação do candidate:
resultará de média ponderada das notas conferldas
a cada prova, tomando por base os seguintes pesos:
PORTUGUÉS '" . ," .

"
.:3 ]fRANCÊS :1

MA,TEMATICA COMERCIAL r- 3 , INGLÊS .. 2
CONTABIL. BANCA'RIA.. ,.. 3 ..

DATILOGRAFIA .,2
Considerar-se-á aprovado b candidato que obtí
o mínimo de SESSENTA PONTOS.
··A inspeção de saúde, também eljminatória, se

fará no at� da qualificação do candidato aprovado, por
médico' de confianca do Banco,

.

Não se 'aceitârá candidato do sexo feminino
,

A inscrição será solicitada pessoalmente, 'das
1�.30, às 17,30 heras, 'e se deferirá a-o candidato

a data, do encerramento (26.9.53), esteja em dia
com as .ob�tgaçõe� militares e ainda não haja comple-

29. anos de idade.

e o sensacional filme

'E M B O S ( A DAN A F L O R E S T A"
Um wcsterli' sensacional
Preços de costume.

� . (Censura Livre)
Com OSCARITO - ELIANA - GRANDE OTELO

RU'!; REy - MODESTO DE SOUZA _ ALBERTO RUSCHEL - CATALINO - ALVARENGA E RANCHINHO
- LUIZ GONZAGA - QUITANDINHA SERENADE&S _

Faça l�la idéia o qu� :pode ser est'c filme, com este elenco!
�IVrn.. f_A,..SE. .. ASI'lstJndo o melhor filme de QSCadt6

, '. E O MUNDO SE DIVERTE" - Acomp. Compls. Di.versos.

Plat�a Cr$ 8.00 - Estudantes (elcaderneta) 5.00Baleão Cr$ 5,06 - A.; poltronas numeradas pára a seda noite já estão à venda.

ROJE - D01\UNGO, às 4,30 e 3 HORAS - HOJE
RAY 1\'IILLAND. HELENA CARTER. HUGH l\1ARLOWE e

FORREST TUCKER, na super-produção da Warner:
Ir O U' l TIM O B A L U A R T E rr

(EM TECHNICOLOR)
Um episódio violento. da histórLt do ofute... últimb

baluarte do império indígena ! ! A rubra e tempes
tuosa aventura de soldados intrépidos, nas montanhas net,
gras, que os índios defendiam como seu último e decisivo
baltiarte !

Não deixe de m;sistir "ü UL,!'J!]\fO BALVARTE'" su
per produção da Warner, com R,�y l\Iilland e Helena Carter.

SEGUNDA-FEIRA, dia 7 de Setembro, às 4,30 e 8 horas
BR1GITTE AUBER, JEAN BROCHARD e CHRISTIANE
LENITER, numa grande realização de Julien Duvlvier:

"SINFONIA DE UMA CIDADE"
'lImpróprio até 10 anos)

.Emoção 'para o espirita e satisfação para os olhos,
num filme unanimemente aclamado ! - Bxtraordínarto em
sua realizu'ção, magnifico e msua verdade e em seu conteuüo
dI'amátioo !

"SINFONIA DE' UMA 'CIDADE" .
çãu sempre canta, sempre palpita e vive
alegrias de sua gente � Paris, de corpo e
unieo: "SINFONIA DE UM.A CIDADE".

Paris, cujo cora
(iS dramas e as

alma, num filme

.i:-;üarikm. "A l'INGANÇA DE JESS); JAl'I'lE3"
Nova versão da Jamosa história dcs conhecidos bandoleiros
Rmcricilnvs rranl� e .h·:;:;c· Junho;, em Tcchnieolul'. COr.I
WendeU Corei, l\hc Donalü Carey e V/al"u Bend.

'

Usalh.ill
lJs:UtOl!i
U9iü!lll'l

Concertamos;
R�frjg'e:;-adores Dnméstícos, Reirigeraf;ãn. em Gerat
:iVlaquina'-' de lavar, Fogões elétricos, Asnlradures 111: Pó,
Enceradei.ra.s, I.iquirlifií'udorcls etc...

-

.P.etorma,,; l'i!!ti1!a,�
�";A��A no ,<\MERW.\NO �,�.

_. =-.""_ ....."'"' ......�--- �.�

l""'"I;,;<;;;
..n_·...u<oo...""-_� .. """........ ..-.........-.""_��_� .............".....,.............,� .......,-�.-........ r __�·, .. -<:J�_ ...�. -" .-.� � �,-"" ... �-, .. _ "- -j _ .... "�'1

, I n'nf\liVl·tH· "lA!.tiZH n�.M"1If'H� �-;_;\'Q,_Jí�·1.J V!l.:iJ ;. f'v e níln!,

,
1
( H'\ED!:\TA

,

;:
-...-_" .... � - -- -�._--�-..,_--_,.............. ..,.._... """"'......-.-��,.J�...... _ .....�..............,..,.,_'"' J"I,�.._......,......_��""--.P_"... J...""'"'-__-.,.....,,� ç

(�r:i l];h··i{.� ,-i!�z:.;r,"". Cê.\Í"}<a ljlHs1�:� Jrt t:

��';-.f _-_ "��·!)t�·, ---- !';q'{.J _\lt:';:,':"(".
* :. �

gio "Sarna .AntoIlio".·' .

B) - GRlJPAl\'!FN'T!) 'N.'" �

.A

- .._
�--

-�.....,
...
.. '

", �

primeira marca mundial o que al 900 Bhnnsnau .. ProsMO rua 15 d-é N'ovembr vende.
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o UI Ia' dos vêr OS da IUemanha e:doBrasil
-ln-u

....

��-·:c��:-�-�-f-:�-�·.;.�-:�-�-;-:J�-�-:-�-�:-�-J-·:-�d-�:-�;-.-l--e�·-g-'-o-,-e-ruos aD purvirum ��lA:���*���i�:i�:rfJ,�f�; Assina�o ontem nolltamaratí aquB-
I ��������S6?::i;!���ln�ã� g�= nutro sete de seiI'embro �����:;d�'�;�:1��J�r:�����:e:� lu instrumento in.tern3cional·
I

Uma nação é grande, é bela II 'W mais escravos, os que nâo po-
c, é urna real nação, pelo que dem alçar vo9s, pois há sem- RIO, (Meridional} _ Rea-I que assinamos a declara-
J'.OSSUlo de 1�1S'stóría, ·pelo que fi-.

do a alma. dos moços que se, Quando quer desenvolver-se, Ih t
\

�, -

I d pre quem es cor e as asas, Iizou-se, ontem, no Itarna- cão que acaba de ser lida eea servíndo de exemplo ás ge- rao exempros o porvir. quando o progresso cal"a as
em vez de ajudá-los no empur -

drações que se iCl'wam, ás no-
G Brasil independente 1)0- botas de sete léguas, hávsem- rão de partida. ratí, a cer-imonia da assina- na qual estão lança as as'

t
J

. --" • lii�'�amente é Uma nrova �de .'l.lJ·e barreiras espalhadas 'pelop' D 1
-

b que as
._. basesvas carnacas que se -aperrerço- - ensando no herOl::.,,·� cos tura de uma ec aracao ases, como

.

, am 110J'e, para amanhã dIT'ígír que a nacionalidade se iorJ'ou seu caminho, ou colocadas por • ,.

1
�

t tá d 11
. - nossos ancestrais, nos rorru, • .3 conjunta dos Governos da esta u arras e nos�s rr: a-I<.NUAL '" '" ••• ••• ••• ••• Cr$ 150,00 Imelh?l": Por 1.SS0,.. tod�s as f,:s-

na uta, no ar?or, no patriótís- Quem não deseje ver n03 ca- de sangue que nos Icgaram R 'bl' d E t d U·
-

f turas agora mspira-SEMESTR.>\L. ••• • ..
-

••• •.• ••• Cr$ 60,00 tas crvrcas merecem imponen- ;;1;:1 dos homens do passado. mínharpara a frente, ou pelas uma EelJública Irvre e indepen 1 epu ica os s a os m- çoes u ,
oN.o AvuLSO .'.�., ; ..•.. , , Cr$ 1,00 cia, garbo pelo que relebrarn Até hoje, porém, o Brasil se í'alhas do planejamento que dente, com terrttcrios imensos dos do Brasil e da Bepúblí- das por um sentimento de

Sucursais: RIO: - Rua Rodrigo LiSboa, 12 - Fone I pl".o que preservam, sacudin- aeha Econômicamente escravo, sempre llos.faltou, com subsolo riquíssimo, com ca Faderal da Alemanha, integral amizade entre as
42-5953.. S.Ã O :P A UL O: - Rua 'l de �"'II'i'''''UlmímUlJUUnmmummm�mmmUmllnmmmnmmll[mllmlllllnnnmnnUIQ,mmmmw:: solo abençoado em que tudo tendo firmado o ato, pelo nossas Nações.Abri! n; 288

'
.... 4.0 a..ular

.

- Fones: (-8217 e 4"4un. � '" • •••
- viceja, devemos trabalhar, de- Irn tBELO HOBIZ�h'TE:: ;;;....:_ Rna Goru, 24. - PORTÓ A�

I:;
=

vemos resolver os problemas Brasil, o sr' Vicente Ráo, Eu- desejava rea en e

LEGRE: ;;;....:_ Rua 1oão Montam, 15. Cl;i!U'flB.à: - lã
OEtN'" iAS !Jl'i,l!IDV SAS lICt M.Dt'iTAIS ê capitais para que possamos con Ministro das Relações Exte- alcançar este resultado de

l!if.ua 1)r. M:l;irlcl, "1&8 -,- 2.0 a.Ddu - Sala �3J. JOm·
t :=-"!!�... b IJ,',I !t� I,�lI.'" O D U �= tinuar a progredir, a evoluir, ríores e pela Alemanha. o há muito. A colaboração da

WILE' 'Bica'S l"edh U - a correr Itgeíro para o lugar ,"tT,', ,

•

D 1
-

1
-

d S hor.
• -

.
i·, -, • •

.

que nos Está reservado no con- I S1. v ollrath von Maltzan, e egaçao a ema, o en,,----- ---'"-.,._--------------
-

tf'\ .tiI§' S "..J!j 'â.1' S h"''Jllll1OL da iIIr'lliMi._I"'" ..

certo das nações. chefe da Missão Especial, e Embaixador Oellers e de V.

�r��������Le-g�����������!�·g�I������������O-�g���ji.,O·���U�!���!��Zg;;�·�i.,i � ....asa VOle au�e �ossa en v�g. 'UtAua'm

l., Como recebemos este for- O sr' Fritz Oellers, Embai- Excelencía, Senhor Barão
". c. ; � moso e patr íót íco 7 de

_ Sete�1.- xador da Alemanha nesta Von Maltzan, proporcionou�
..
Ji �.: � A"'SISTZNCIA ;M:E'mc.\ PERMA�"EN'l':E A CARGO DE ESPECIALI8TAl1 _: brc, leguemos as geraçoes vm, .

d d
.

'o ... '"

douras, um outro 7 de Setem- capital. esta oportuní a e, que eu; � ii i1:aER1'A AOS ME'UICOS EX,'I'ERNOS 5
brc, aquêle que signifique li' O texto da Declaração reputo feliz para nossos.G�:o�l r. e r 8\, ft U E ft. t: R M i lU E 11 i 1: cO�g.,�....�! :...:o':" g; ,J ! lU Y 1!3 � A ri 11 i:i � :: berdade econômica! conjunta foi lido pelo Mi- dois países. Eu me congra-

o.. . .",

'.'01 - nistro !�h'aro Teixeira Soa- tulo com a delegação ale-ii (ia. (alarinense de Cimento Portland �� i ELETRICIDADE ftIE'DlCA - REPOUSO - DES!N'fOXICAÇOES - ALCOo.. .i res. Assistiram ao ato o mã e com o seu país pela

I,,� rll3§,:§ r.!!!l.l.lI't\ .�:.n.4.lltlIf·
,

H.I\ fl\
.... Tal' 376 �o��.: � LISMO �:�!A.������ ��P���!��:�7 -::-_ Fone.1055.ª

.

Embaixador Pimentel Bran- assinatura desta declaração,
o� ��Q ",,1lfl�gV !lYhn..' i� n�v '7 �

-. dão, Secretário Geral do cuja relevância eu sei mui-�i� I'YA 141' �� ê ENDEREÇO TELEGRA'FICO: PS!QUIATRA
. Sã M.R.R,' Ministro Orlando to bem avaliar".�e .. - . A .nu .lO .. �� :: C U R I T I ti A P A H A N A_' =:ii� �� ::: e: Leite Ribeiro, Chefe do De- O Embaixador Fritz Oel-��itJ���i����ri���;���i������i�i������!���i���!i�;���!��i.�i�;!i�i�i!'�i������!1.. ., ��

I ª � S�m sair de suo cidade, partamento de Administra- lers e o Barão Vollrath von'.
. il4uulnmlmmmmnmnmmmmmmmmnmnmmmnmummmunmumll1Uuu,urllUlUüJ_mnlillt>, poder li obler de S. Paulo, ção; lVfinistro Vasco Tris- Maltzen, usaram da pala-

ludo que deseje e eelej � vr'� para acentuar o cll'ma11
�

�

t D d tão da ClYl.1ha, Cllefe do De" c<

nUnCl3.m ns {(ireS °r�Rhr.S)} em falia no lugar ond: <

d� vive. Comprao.os e relrte- partamento FDIítico e Cul- sempre crescente e boa a·
4IW

e
II'

um governo
temos a V. S., qua'q"",r turaI; i11Ínistro João Alber- mizade existente entre- os

a Y r . arligo qua nos peço. Rs· d
•
..

•

.

.

_

.

.

servas em hotais, ing<es- to Lins de Barros, Chefedo OIS parses. como provava o

50S poro lealro, futebol, Departamento Econômico e
ato que acabavam de as-

� .. ,.. .J' p,'. r, Y I·
"

r 1& na 'n-Iem n.a :1�;�j�f;re;�o��;I����o��� Consular; ministro �lllter ��a�u: � �������;eB:����t.

I
em qualquer língua, Intér. Sarmanho presl'dente do,

ro e o Itamaratí haviam da.-preles e ciCérCNles. lofor. Banco. do Desenvolvimento
�l I (u t d moções sobra fírmas, ho. do à Missão Especial Ale..:.' . RIO, 5 (Merid.) - Despa-! ções do proximo domingo., de- I BONN, Á">' �ma111a, _fi! e. I Econômico; membros àa�Ieu querido Chefe· e meu grande amigo Dl'. GetulIo chos de Londres e transmiti.! fe;·tdendo-as contra um glgan- I Press) _ VlOlentos chLques rários em gera e pre mã

t " d b t

I
d 'aI'l onteln em 26'" ços de m!:rcadorios. Missão Especial e da Embai-

.

Acordos entre no Brasl"}dos pela Tupí, revelam que ,.
esco p,all0 e sa o .agecomu" . � ruas O�?rrel I' <;. "".[) TraIamos de tedo e _ v

��us:�:�f�:l��:��;::i::!���:;:rã�g�!�!::ii:!,r:::!�t::: f:rr�s�a�0�r����GS'r2jei���!�1� l nif�'�;:a força d� vOlUlàtariOs, I �l���S��Safl��p.e: I��l�à�l�t:gg (r��} 6u:��ero��s��ior c ��s�::le;11:�1�C�!��!e D:� �a
a ;;:l;l����a Federal

do governo e do país.
-

a :proposta soviética para a

I
qU2 foi (;rgal1iZab� i<: to aiPres

I
a11 l-coImjunlsEast e ,111t!;Sn'10'" fo- tl:.j.•,.·.•.'.,.·.:'.c.'.;,::....,.:J..-.•

:.....:.6<.�,..•.••....•.··.i ;EU ...mo" sem COI,· Ministé!."io das Relações Ex- Ser'a" assl'11ado 11oJ'e noIOl'maçã) de un1 governo pro- sa, tera por o Je IVO azer verme l�S. s es UI:>
o

'

." -- pcomi5'o.Sei que lhe .mústruram o relatario do titular da Fa· visório alemão, que partici-' frente aos agentes comunistas ram envla?os. da zona onen- teriores. Itamaratí, às 12 horas, a-;�:lUla, constituido de 130 .páginas datilografadas, e ficou pará da Conferencia de Paz I cnvi3dos da zona alemã oCU' tal co�n ,afI�1alIdad17 ode provo· mm. P:�Ui 3D a' SUU'ICGS tm,. Terminada a solenidade côrdJ entre o Brasil e a Re-.ao apavorado que di.sse logo a um de seus assessores que tia Alem.unba a ser r2alizada pada pelos. rU8s;;5, .1 cal' dls�ur,blOs e dlfIcul�a�._ o hderi;c:; ';ebg,óflw UJV.O'::R 1''[só poderá conhecer do amnnio em 1954!.,. .

dentro de seis meses. Os rus- Os fUnClOnal'lOS do governo, elese�vdvllllel�to das, ':ielçoes :., co,,,,: .;<;1.:3 Sã� Pc', I
o o in:stro Vicente Ráo pro· pública Federal da Alema-Os púxa-sacos e muitos senadores que estavam, e es: sos sugeriram tambern a realL cLzsm que os malfeitores co" germs de domll1go prOXll11O. �,ª,::J'''l<."'HeHhr4 f."riu as seguintes palavras: nha sobre restauração dóstão a.ssustado§ de ser chamados a liquidar (JG seus

.

com- .

d' t "S I E b" Szação de eleições livres em mUlllsta.s te mor em. ue a aca.r en Dr 'm alxaaor, e- direitos de propriedade in-Pl",!lm.11.S:'OS. com o BE, dormiram durante o discurso es,_ 1 d f b h'I 'tI O I toda a Alemanha Q{;poJr; da os oeaIS e su r:±glO, rou ar
,.a � n ar Barão von Maltzan' dustrial e dos direitos auto-!) enU1(iO e sva do Aranha, mas, hoje, pela imprensá. co- Conferencia de .Paz. As notas as urnas eleitorais e agredir IlnUe.spão das leis dos palses ue orl-lneçaram a derramar m; maiores elogios, :perfeitamente iguais aliadas afjrrúam" ('ue d. 'propos' os funcionarics encarrega.dos P \" E' para mim um momen· rais atingidos pela II Guer-quando o LafeI' esteve no Senado. 1

!iAm ""�"" irlIl "'Iti,sl'!l>flIl!!' t<r:tll''!:IId[lGi ..".... to mUl't a d' 1 t d' 1O �
.

b Ih ta sovi.1�tiC'a de realizar elei' do pleito num des8perado es- '{i; {!!�� ��'�.f.íru", oi; �1lI1!l� i... J� @:;, o gra ave es e em ra mun la .

. , ..

<l'a a: o. do ministro da Fazenda é :preciso frisar f
-

d' 1
. -

.•

CO�St!tUí um hIH�'H_l. conira. ,o governo. Demonstra () desa- çóes depois da Confcrenci8 de dorço 1)ara ImPE? n-.� retele11ao RIO, 4 (lVIericl.) - O. sr. tornar menos Íavoravel. �!""I11I1!IIfIllIllIlHllllllllllllmJllllllmll"lIl11l11l1mWmmil!!m�ceLto.d.. a. nossa polItIca cconmnÍca. e financeira. E n espanto'
Paz significa coIce::;r o carr·] (l governo pro-ocl en a Cle-

QUj?,rtím BarbDs[I, que dentro IMPORTAÇãO A

=--_ Relojoaria Shwabe ======
I f t � adia11te dos bCJJ·.s. fiado pelo chanceler Konrad I d' PR ., �Oso � e leI a qu� cheg�m{ls, não <lhl3tante excessos na arreca-

'

Adenaucr. de !loucas lO:i"ôlS evera em- •.,.b

�!lçao da .Rec.c1ta, aBmalava que -os �aldos orçamentarios
Ao mesmo tempo, (IS aliaeJús

CROQ.UES pos:·;ãr-se no cargo de secreta' Quanto á 'perS9�(;tiva que se
tao proclama«�s nas mensagens presidenciais são fictícios

suferiram que a C-:mfercn!:Ía rio das Finaneas dG Estado de abre de eventuais fo:;:nec:mcl1"
em. <:onseq�enCla d_o� cO�!lromissos extra-orçamentários? O

dos Chancel"res dos Quai.ro São Paulo, falando á impensa tos de creditos, o sr· QuarUm _

_defICIt,: d!!s.e exercww, n�,o' :!)oderá Bel' inferiol' a 10 bilh-
Grandes seja realizac:a em mca

����.r,g�;;r,����i�����g�i:�����j��;�,�������� sobre os resultados de sua re- Barb:Jsa se exprime cauteio:;a-
_.

Ii. T E te r �.f.' O
=de cruzeirOS. oes

Sãos de outubro, ernLllg:nJ, na Possui aparelho de re- cente viagem aos EE.UU., as- mente, Segundo ele o credite 2:
li ... {.1

til r E N ( A- o _nica, nerto da ü·; ]lh.:ira 5'.1":;::';- -, sogurou que a crise economica é b:seado na confbnçá qu"� se •
A •• ê

.

CO!Il. a sua f,,:lgurante inteligencia, e
o �l'an�e _poder I itaÚan�. . .... ,--=-- cepçao'fde notICias radio-

€St<.'l em perspectiva. Quanto te mno comprador, c o prazode d 1 f O Id q vaI 1 l'lmll" no telegra ico. As notícias -
. se uçao pessoa, a �rmou o

.

sva o. u�. _
mp

.

.

QliATI:O llHLHõES d
- t á vinda de capitaL> america- depende do interesse em ven-vos l:UlpOS e 1l0V?S mdados, pOIS � adUl1Ii!straçao :preCIsa. de A Tupi informou que' a A-

qUe ivuIga sao as mes" I nos para a Brasil, afirmou que der. _
A RELOJOAltIA SCHWABE avisa aos llOrtadoc"ma reforma radICal llorqne funCiona mal e cada vez pIOr

- DIas Imblicadas nos prin-
r 'l res de cautelas a virem troucar as lnesmas por COUpOllB

-.:;'.. i ."
. '.'.

'd
.'

1''''
'.

. .'
.

lemanha Ocidental. mobilizou cipais J'ornais elo país, no o capital emigra segund·o 11 ',TIl ou.ras pa avraf: tambem -

n d bIt
-

d l' t =,10 que o, ..C1mt,��e:v,e;.�I��.�o.,.,. e,�,:mp bIcar.e eco.nomlzar, .. quatro milhões de jcvens e a-I lei de gravidade eccnom:ca, nc!;te setor existe a possibili- _ f.umera ('s, em como c lama a a ençao os c len es que(!I-vaMo uloil s--m dUVIda com frall"'ueza e com SIn dia.
lzerem comyras alem de SO{) cruzeirus durante o mez de.

•
�.

.

. " �
-

..

'

.'. .">'. ..

.

• • -' tletas pqara custodiar as eIei- Se houver, realmente,. cie.mi· duele de que .0 atual regime elo - A ost D b b t b
.

. =cerldade, alHllltando os. erras sobre as nossas lncleclsues' '

..
'.

'

.. ' ,

vel entre a ronur�eração ob- "césh an curry" (cDmpra e pa ':: g Q U ezem ro rece erem am em coupons numa-
_que pi"tlvcc2.l'am ü-' d�.svarórização do cruzeiro; E

. apresen�' - rados afim de tambem concorrerem ao sorteio de au-tida na grande R:'públicl do ga) sej 3. substituido pGr me-
-

t
'

_.
tou, por fhri, as dixetrizes básicas que devem ser obse!'

Norte e as _oerspect.ivas êfê7-ea- todos mais generosos, qUe lem == omoveis e outrc,� v.aliosos premios, promovido pela =vadas para -o fortalecimento geral das finanças . públicas e
ll'zar IUCI'O" no Bl'a.<.;i'., el'lt'c::'J. bram o período das trocas de Agencia Junior de :publicidade, em Dezembro.

=saneament� do mercado financeiro, como com:plemento ne' � - . . -

d'.

;:J b 'h eVl'den1'elnente, h�, "era' "'lUl',- antes a guerra.

._:_=::-
cessário as medidas tendentes ,u fechar as granuflJ . ree a.s " ,,.

C f ReloJ'oaria Sch "ab d O I' S h b 'R lW2raC'.ão de :fundos àe NOVR om re erencia aos nossos 1... e e swa ('O c wa e a ua ado processo infla.ónnárlo. Tudo muito bonito, muito bem ar- _.
. pI l' d t

.

l'
-

d' 'd Il'rQue para cá. Até ,;gora es�l' anos ce 111 s rIa lzaçao, res de Novembro n.o 823.!J.uitetado na elegancia da fr:uie', mas nãO' t,el!'ho UVl a. erro desnivel era, re'!ahvamente, pondeu que numa democracia _

afirmar que. não consegUiremos llOr em pratica as medula,s
1

(Conclue na Z.a página, Jetra Bl
_

=l)reconizadas pelo Osvaldo. pequzno - em tempo de a ta JlIIllIIllllilHUlIWIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIllIIIIIJIllIllIllIfIUllllllllllllllllfllr:
do avaramente com uma. gravata que me deu São Getúlli{;! prosperid?de nos Estades Uni-

fta��UH'ioUa fOSTfR nULlES ••do avaramente Co l1iumàc gravata que meu deu São Getulio dos - mas tendenrá a se acen RIl:J.tanttlli'j..! !ü
dO' nú, que :ninguém l�u e nillguem lerá de fio. a pavio I} tuar á 1112d:d em que a con-

I11III

b
discursokrelatório�bnmba at{jm:i:�a .Osvàldo Aranha. E', po- juntura norte-americana se SR sSla O stl-na se' arém, lamentável �l1le '0 governo, pelo menos, não queira "IINO 'S/A" Indúslrta e Comêrdo.., Av. do Cofé, 240 (Motim) slío PAULO-En. d,Síio 'DU!. '" III

�::;�a�;1h��!�:��rtó�!s p:r�:v���:�i�:,iSdo:u:�:�c.!:I� ��s DI$trl�vidoJQ ���::J�aRI�mD:l���;:!�:���i�:��G:�;llRE��rOR PROBS1 III �ÕUC{�E�S6��o I:
.

���s t:i�1���t�:��:i::��:�E�t:�sq:a:e:::;s:e:�:
O ;CllIpoal �alWasl5 dia eNOVJ:msbrO'e..57n9:vcan�OIPvOSlale1Z6 O .II'SCO ,li O s.n.;co;VEnIIRAr'Jt�UI·nle C O n t i II a r domil! inandoa'valeIo deitava o verbo inflamado, no. �enado, o senhor, meu

�!uerido Chefe e amigo, no Salão de Despachos, soltava um

I h O I I:üutro discurso, em linhas gel'aÍG, em completa desacordo em n a riena},'com .0 Donto de vista do títular dá Fa;z;enda. . . RIO, 4 (Merido) -'-- "Visa- c.scão e interpretacão de to- realizada amanhã, procedeu I'Certíssimo, das horas incertas, rá o Código Tributário Na"
.

do� os impostos, ü{clusive es do-se a sessões consecütivas

BARRETO PINTO
cional a coordenar e unifor- taduais e municipais" até que sejam examinadas

_ _ _ _
mizar 'Os principies de dírei- declarou ao DIARIO DA' todas as sugestões recebidas

p, S. - Não poss.o negar que g'ósto do Viforino Freire, a to aplicáve:s a todos os im- NOITE o prof· Rubens Go- empenhando-se em que tu
qüem l;econheço qualidades, Est,:JU, no entanto, mui- postos de modo a Evitar di- mes de Souza, catedrático do esteja concluido a tem-
to triste cQÍn a sua atitude, trocando os amores du- 'd d 7'

�

d d M d P dtristas nelas carinhos .de Getúlio. Vitorino, no seu
verSl a e oe lnterpretaçao e Legislação Trlib!Utária po e a � ensagem o o er

tempo -ele. Senador era o grande escudeiro para das lei.s, e até que as lei::; da Universidade d� São Executivo ser enviada ao
deÍender Dutra das suas acusações, Hoje, ql!ando apliquem o mesmo princl-· Paulo; membro da ComÍss- Congresso por ocas\ião da
Osvaldo ver�l de atacar a política do .I?utra, quem é pio de formas diferentes. são Especial do CódiO'o Tri' instalação da proximH Legi,;que Dlllou Ioga na frente para apo!f\-lo.? O noss 1 I' d b

'

.

b'·" .

"f' 1 I::..i dbom

-VHOl'i:r.l0' a' quem já

vr-o.m.e.t.eu cartório, se
Clran � em araços nes�a

I U;;ãriO.L� aCIOna, e au. o� (J lação, em março. Salientou
não fór reeleito. .'

I
confusao, tanto nara as atl- ante prOjeto que sernra de .

t d C
.' -

. 1.- O ln eresse a omlssao em Disse que jamais se pre-II.-. ,F.ez o be.m em mandar.' aDressar a regu_ vidades do.s contribuintes. base aos trabalhos àessa Co- receber sugesto-� de tod S d1 t
-

. d t d ,�' çS· o, ten eu qUe prosseguisse poramer;. açao O? IreI ü e gr.eve, ..

.

.

,como para a atuacão do Fis missão_1 ..1 - DIsseram-me, ontem, que vaI a ASSOCla_ _

J

• • , �
OS interessados e entendidos tempo indefinido a divisãoção .Comercial visitar os borocochós. Tem funda- I

co· Nao se trata de COIsa que .. ImcIO am:mha no prazo de 90 dias, tanto da Alemanha em zonas nor-

m.,cnto al.:nformaçãO'! C?u v.�i aprQ�eítar � opo.rtuni- I' �7ise a aumentar a �axa dos' .

p.e_pois.de se referir à iu.s- que foi publicado para apre. te-americana inglesa fran-dade.,para fazer um dlscur",o e d"m.çmstr?r que. o m-:;postcs, como muIta gente {tawçao, é:nte'ontem, da Co- ciação geral., o ante-IJroJ'eto I
_

., '. '

OsvaJdo e.sta errado, trazend.o outros numeras· A "� � , .

- , l','.� ,.- . .

_ b G
- �

I
cesa e s IVletlca que fI·)·-n a jJortanto nao vaI o n . sao adIantou Ru ens o "D'" O·f' .

1'" d 25 ,l 7 Se ezContadorIa GeL"l da RepublIca tém remédio pilra .�-.-; � ,
" .1

'_H'
,

. •

no laTIO leia e t·
.

tudo, ou pudins para todos 'Üs paladares. Assim co- I LcdlgO a1tlOrar nenhuma leI mes de Souza que a pnmel- de agosto,
. .. ,:� n������ a segunda guer'

mo o DASP. . .
I de impostos. Será uma leil ra reunião de trabalhos re- Ctt IOlnpe enCla cons 1- I Escl�receu tgenérica, regulando a apU- gulares da Comissão será tuciollal I "', que, e�quan.oI as tres potencIas OCIdentaISAtende.u o prof. Gomes !·"I.w1dl-ram h'ri S

' "

d d'
� suas zonas, a

uel. °t'�za a curdlOsl da te IJhor- !
mais de 'quatro anos, a Rus-na IS Ica para ar e a es sia "obstina s t'sobre as bases juridicas em

I dominando
- e emt con ll1uar

'd C'
a par e que ocu-

que eve se assentar o o"
pa Isso 11a-o s' t" �

d' 1 b
. - omen e e 11""

.lgO �mA Ue �_orFaçado: 1 t
justo para o povo alelnão,- nlaO e era em. t'-

�. '�-�.,,_,,�....,._'como amb t't
.

competel1cia p.
ara fazer uma I

em cons 1 UI u-

lei desse tipo com fUnda- ma ameaça á paz",
mente no disp�sitovo consti Acrescentou que, em vir�
tuciol1al que lhe dá poderes ! ��d� da dec�ã� sovi�tica
de legislar sobre normas ge-j

Isolar os �esldentes
. �a

rais de direito financeir.o. A

I
Alemanha,OnentaI, decl.saofinalidade desse dispositivo
tomada ha �!to an�s, para

é justamente assegurar a uni- st;b:nete-los. ao regIme des
formidade 'do regime tribu-l pohco dos lIderes soviéticos
tário em todo o pais, exitan� I os alemães oprimidos se es"

do qUe um mesmo conceito I tão tornando inqUietos.
seja übjeto de legislação di- Acentuou O secretario de
vergente entre União, Esta- Estado que eSses alemães
dos e Municipios, ou inver- acorreram em busca dos
samente que conceitos dife" generos alimentícios que as

rentes regulados, como· se· autoridades norte'america
fossem impostos diferen:../1 nas estão distribuindo, roes
tes':, mo com risco de sua própria

NAÇAO BLUl\1ENAU, 6-9-1953

(';jJUiAO DOS "DiARlOS ASSOOU_,J)OI"
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SADAÇÕES TRABALHISTAS

�,li

WASHINGTON, 4 (UP)
- O secretario de Estado,
S['.hn Foster Dulles, leu, on
tem, para os representantes
da imprensa, u�11a declara
ção escrita em que qualifica
de Hescandalo" e "crime"
a divisão da Alemanha nos
blocos Oriental e Ociden
taL

segurança, e que uma de"
:monstração do seu ressenti
mento contra a opressão ver
melha, pode ser encontra
da, disturbios e greves que
eles realizaram, armados a

penas de p2dras, enfrentan
do os tanques soviéticos.

NA ALEMANHA O
CIDENTAL

BONN, 4 (AFP) - Trin
ta e tres milhões de ale
mães (quinze milhões de e

leitores e dezoito milhões
de eleitoras) votarão no pro
ximo domingo, a renovação
do Bundestag, qUe abrange"
rá em principio 484 deputa-
dos ou seja um depü1ãdõ pa
:ra cem mil habitantes, a

proximadamente.
Os principais partidos

que se defrontam são: A u
nião Democratica Cristã do
chanceler Adenauer (CDU),
o Partido Democrata-Libe
ral (FDP) com O' vice-chan"
celer Franz Bluecher, o Par
tido Alemão (DPi com o mi
nistro de Estado Heinrich
Hellwege. Esses ires parti
dos fomam a coligação que
governa .a. Alemanha Oci
dental desde 1949 e haviam
obtido nas ultimas elekões
do citado ano, 219 cadeiras
Os católiros de esquerda e
o Partido da Baviera. Jul
ga'se que essas duas forma
ções apoiarão a coligação
governamental, O bloco dos
refugiados, de Waldemar
Kraft. O Partido Social.De
mocrata, dirigido por Erich

No num.ero dos "outsi
ders" fíguram os "neutralis
tas" com o Partido Popular
da Unidade, do doutor Gus
taw Reihemann, a Liga d'os
Alemães do ex-chanceler de
Weimar, Joseph Wirth. Os
comunistas correspondiam
ao numero de quatorze no

Bundestag.
INELEGIVEL

Ollenaeur, que detinha 130
cadeiras·

No outro lado do leque
politico figuram os n€o"::I;Ia
zistas do Part'!:do Alemão
do Reich, decapitalos pelo
desaparecimento do seu can
didato principal, Werner
Naumann, antigo colabora
(lar de Goebbels. declarado
inelegiveL O ex· coronel da

Luftwaffe, Hans Ulrich :Ru
del tentou socorrer eSSe par
tido. Aproximadamente a

metade dos deputados será
eleita proploxcionalmente
'numa lista de "land" (Sch"
leswig-Holstein, Hamburgo
.Bremen, Baixa Saxonia,
Rhenania Westphalia, R€4
nania P.a.latinado, Hesse,
Bade-Wurtenberg, Beviera)
e a outra metade será elei,
ta por escrutinio direto,
com maioria relativa.
° eleitor disporá de uma

dupla cédula de voto. Numa
das partes dessa cédula'de
v_erá colocar uma cruz, e na
lIsta de sua escolha, e na ou
trá designará pessoalmente
um candidato·

G E só no
..

o:.: _
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, ;;�Uí iJ pois,
vinte

t>�AÇAO
so de ciume infundado. I riorldad- em relação ao con

Per outro lado, não 0S-, juge, por julgar-se ínfezior
·:I�:(;t;;.lU10S li caso dos marí- social, economica ou intelec

(::,s ciumentos, qlle em

nlO-ltmümellte:
O�tra:; vezes de

tívo nenhum, transformam uma admiração cega, que
c minferno a vida das espo- faz com que se pense que
sas- CE: be a voce procurar todas as outras mulheres (ou
corrigi-lo no tempo de noi- iodos os outros homens) de
vado, Para sua propría feli- vem gostar da mesma cria
cidade futura, não brirêque tura que '10S. Ainda em al
com eSSe monstro que é o guns casos a origem f tá em

ciume, pensando que se tra-' ssnttr-se velha ou feia em

ta de uma nova prova de II ", ao outro' Mas o que
smor. Nunca procure acor-I r .J �"2 perder de vis-
[;",,-10 no fundo do. coração r t :. ;'" a pessoa a quem
onde Ele dorme. Se quando a' .- nos achasse feia.
encontrou seu amado, ele' 'I� .10UCO dotada não

I
já era ciumento procure cor t, -'�: :10S 'lJl'eferidc entres
rigÍ-la em vez de mostrar-se torias as demais. Cultive
Iísonjeada com essa duvido- suas qualidades positivas no

I sa prova de amor, que a interesse de sua felicidade

I � c:rm..�nü.rá vida � for-a. e deixe de lado as cerras de
. :\'['.'uas Y8ZeS o ciume vem ciume que cansam e matam
c.e um sentimento de ínfe- qualquer amor.

t
.' !

I
I

I de: v a lce , o CCW'.lf� de Alcatroo

::K�\·lt r .: O rnais r.ccurc prcven
tj�",o con t'ra sr; molcat.ias pulmo
narcs Se 1<1 prcvidente : t, nha em

c�}'S3 \1"11 Ira ....co do Cognac de

\ r
I

"
4
..r�-,.

J

.�\
/��'

M.",5 TO''_E o

cc:. ,t DE p'\LCATnAO r;AV'itl

car- : m:::5 �an).beln qU:' os mUscu-

CE10 con- I los se tornem ílac:'.'ios.
l a de "f

L n- A posição correta vale

pela melhor ginastica. r:�on
ta-se de certo coronel, qu�,
em avançada id=:d-:-', r Hlser
vava a linha, a furo , e a

saúde melhor co que-os jo
ven,s tenentes d!1 :::eu. re�i
men lo � cumo nã'J se en

tregasse à prática de espor
tes, ::.J.r;uem é:chou que ele
dc,,\.r.!a à ginaStiCa ' qucla
ju',:;:niude resistentl.

- F�i;: gin3stic':, coro-

ele p:"ati-

mais

Q...t:JI�tas hon.s?
;l t\JrJas as Í!fFaL

1�0ra esi.':·:l fé:tzend("i

OROXOESMERIS 5.A.
-

'''_
..

SÃO PAUtO (jf' IÇUJ1.' E.'1l5Ial 740. ,��.�!l

Representante:
A. W. I\:LOIIN

Bkmcnall - ex. P�,stlll 86
Telefone. 1609 • _i; t II!I

POR

BUERGER ..

e=== de::::

BLUMENAU, íH)-1953

(FESTA DA PA'TRl!A)

Superando bem trágica procela.
De Ioucas ambícões e de egoísmo,
De falsidade e matertalísrno,
° nosso amor á Pátria SE: revela!

Cheios de Fé sincera, e de civismo.
Prezemos nossa terra, sempre bela,
Sob o mais lindo Céu, que se constela
De graças eternais e de altruísmo!

Querendo vêr, ern cada povo amigo,
UIU verdadeiro irrnão, um aliado.
Aos maus daremos mágno castigo!

Num» amplo ansêí; de fraternidade,
Recordemos. no dia consagr-ado,
- O advento da 110SSil Liberdade!

Campinas, IX-194H.

JOSE' BONIFA'CIO DE SOCL'l PU';'EO.

AHIVERSA'RIOS í evento ,.c: vertf'icado dia 31 de

I; 8 goslO ::-rt.·::-dnlo passado. naFazem anos hoje:
,

'

,. �_
ISeCl'dJ de Ma:ern'dade do

- cl menma V 21'111a 1\laI')�1. !
-1 ,.....,ii.,1 �.r-t.f .. "

f'ill d .\,. '1' II rrosj__ ,_ � Sc)I�,,1 Isabel.
1_ la o sr. lu;:: ·:.Pl�_l:)nO Uel- "T

cher ;
i

- _',a me-sma malern irlads

a sra. Francisca Silva I ;,CO!TC!':l:11. alnda. us seguin-
...

l

� tt:\S nascimr-ntus:
esposa do. sr. Armando Srlva: 'I _

7"':."1 �
- tU11 111('úHl0

- a sra, 1!,deltraud KobalI I ,

t
.

.

.

'

I rln Ll1110 Bandcírnresidente em Itoupava Norte' I . ,
.

'I! ,11ccna Bandeira:
- o sr. Artur

SChnCidCl"j
.

,

'1'
do comércio local' .- li a menma. Ji·.W do er.

1

' Ricardo e sra. Helena Berti:
- o sr. Walter Wilhclm _ _. ,

-

'd t t· 'I
- um meruno. úl'1o do sr·

resi en e nes a cidade, e cardo e H'1. María Kotler. e
- ;> sr. Rnlanno Buecksrt. "

, sid t·
.

- um mC11!n�. flIbo dI) sr.lbl cn e no bairro de ItOl1-! " . � _ .

pava Seca.
. Atanag ildo � o oias de ...Aguiar

I - I C! sra. L..uzra Luz c1t" Aguiar.Farão anos arr anhã:

V.'� � II ..n"'''''''
•

.. 1. � ei �j\ �;, ti r, '1.
- a menma Mcrt. Lilian. r.g�,�;"'LíHiJ

filha do casal Wcrner-Jovclí- Estiver Hl1 hospedados na

I na�e:ll:;t��\iIair, f'ilha do �:�'1�L :;:�v ,"" Mares Al-
sr. .Jefferson l\I:lttos. (','1'11','- �1· I' r Lautes I'"�. _Üart 1.::!. LI(�i�g� "-'

gíâo dentista residente

filho do sr.

�\ sra. Or-

cidade, e da
tus:

a s�·_ Carmen T\!,:u:é1':-,
na SCil':'l, CS!'tOsa do �l'. RalI>�
Seiler;

. e

-- a sra. EI,,� r:� D�!\;�e eSDr,
sa do sr. l.Vlcill�"�!r�í _S·u-.;vc:

�

- .: menino l"Jor-sn�l(]oI
- _.u

,

I fiH::o do :::r. E(":-_,dúo Pereir:.
I::L Silva, res'ócnte em Itajaí.
I e de sua (xr.a1�. e�D

-

S3. da. _J-\r
GoleIa P. da Silva;
- o jo,.. 0D1 H·;:;lio \'lel::-z..

IuncíOE{'l:iD e'a Agencia do
Banco I:ldustr'a e Cumerci,)
de S�O Paulo. desta cidade;
- o sr. Hariwig I:l:-;,tel, ro_

:>idenk na locJlidade de Fidc
lis:

Eni��pido
(!l'? �1 crjanca 8!�'a

(e 1:o1u::1c
ob::,truc�í! n tl2riz p l'p:"·;;.1rn :-t

r:spir.:tão pt_'!:' r):Jc�. O falo
!1fio tCl;l j l�nur inl!'\)l'taJ.1cia
se a obs1riH,'üo deL��parecc ni

guns di<ls ãeo)ois. IvIas, S2

re!'s':-'ie, i�:l'\;-,Jz "t-i2 necessá
ria a rctirad.1 d:"l� z-"!den6ides.
.... Qu:nd::: sea filh::l tiver.

por muito t:lnp�). dificuldade
eln respirar pe;o nariz, lev2-
o ao espe.::ialis12. S:iSfES.

Juplü2r. Satul'no e Neptuno
!-'rSn-le!Pi11 éxito [' dia todo.

o sr. João Crespo.
Q sr. Pedro Vieira, co'

mercümte radicado em Gas
par, e

- o sr. JoaqUim Fern:-.ndes
Luiz, industrial res:dent= em
Canoinhas.

f a � i'J �i!lí�lrr� t'O�",�"",,_")«_§ü.'oJtl v.,;}
No CartOl';O de Registro Ci-

t \ il desta cidade, l'caJizaLm_
se ontenl, os Ct1Sall'!.entns do
'- YCnl Heinz Harll1lann. filho
do sr. Heinrich e sra. Ic�,l
Hartm8nn. C0111 a srta N,Ida

aos ':'lue 1::}l�ern !:1'1!::-len1ês �}

tUl"ue. R,Jâlo.l�l cl:�.�.::r:.tu3 pr2-
píci �s altp$

idE�ns. hj�!.)�I_l('Üt:S. experiell
ci[;,s PSltlUl{'(l':', 1r:::11c.J2s. 11:'.'

,_.('ll...... tÚ1L1_3 c�, n-' G'�S .s�o Ol'-

ia-

ca-

in_
v:n'rtJCS, COisas orjginais e

humarisJJ1o. O,; Jlascidos nesta

ds1a, rcaliz�n1 feliz -::�ciedadc
-

c alcançam briJhanle posiçã0.

• li ii ::;:

E

Rua 15 de Novembro. n.!}

Telefone. D.e U!J�
(llÜU, FQlml. �i)'

�l@p.'UlIJt � ·'.JALA1Jl§"

=
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(�B��ta- .i'�)} ��,�I'jq��,:l fi r ,'���" '. C· ·à1@,''''.l;lr'', lo·m. 'P�,..

t�..�� Lil t�J . j9-1 f � .. �, �'!� Iy j�
�! t7j i',4:,:r] U

, • �,;f.� �>;tJ �!'i "k; t,il1t.i ���; ,"".• _!!t" ta
� 'W� , �-

T ·lJ� ...... ";;'� �.1�·.t "'_""" _ 'iii -

...

� I· .... riQ _pUPI'IÇO',. o

êompetiç
-

es de . hoje. ato-pista
.Acontecímento de grande natural e muito [ustc que �O-l .kle e Osváldo Ehrat, 40 mes-: Paulo.

I
q_uais Caio Marcondes Ferrei-

sensação para o bítíze, como_ está �conte'cen,.�.mo",pIUb:e.;. <_?fival.dití.hÓ; o fa".: O_utr,os vÍ:ão .e possível- ra, o vencedor da última pro
Vale do Itajaí, constitue, sem de, as atenções gerais de.,nQs_' mosojcampeao par;.a;naens<t; os '. mente Calo Marcondes

.
va das 24 horas em S. Paulo

dúvida, a serisacíonal jórnáda: sa população. 'i não mencs fq:rQ,<lSQ�,li_.inã9s La- . Falando 'Iigeh-amente à re- "Os festejos de hoje do Mo
motociclistica que tará lugar. Existem, aliás, razões. de: torr";, com .mâquínas ,Guzzi e portagem de "A Nação",' os tõ Clube terão seu início às
hoje; na Mo.to Pista "Prefei- sobra para se constituir .num Ruroi e outros mais..

'

.irmãos Latorre, que pela pri- S 30 'com o hasteamehto da, '..., ' '.
'

."
'

.

. -

. .

'
. � . ",

to. Hercilio Deeke", à rua atrativo máximo do, 1\10I):len- Chegaram. �aum�r,;e,,us meira vez aqui vieram, mos- -----.-----------------------'"---�----
ltájai, propriedade do Moto> to, as competições mowciclis: Irmãos Latol'1:e',,' traram-se

,

bem íznpressíona- R" b e I J' L liClube de Blumenau, que é o ticas de amanhã. pois dela Ol�tem pel� manÍ1� chega- -dos com o progresso da cida-

e t '

clube promotor dos festejos, participarão alguns dos mais vam a Blumenau, ,çl'<::'cedentes d�, 'A' respeito da provavel O, r o -acu ,0·-:; e Imaos quais assinalarão a rnaugu- afaInados azes do rootoctclts- de Joinvile, Lucilío Baumer, vrnda de mais corredores de I
ração oficial daquela moderna mo' brasileiro, como, por exem Harald Mekle. e Osvaldo Eh- 5. Paulo, afirmaram que é

Ipraça de esporte, plo, o :veterano e conhecido radt, de J:oinvíle, bem como muito provável que outros d' , .,
Esse acontecímentc, Inédito Lucilio Eaumer, do Moto Clu- "linda che�arjam ontem me,s" , O Pre'"para o p0_2'0 desta região, é bê de Joinvile, Harald Me- .mo cu h�_Je cedo, c t'ntre os J

., " /';"'�'
·

í Ile!:��C�e:p!;:�: ::s�:_I
.

"'. \, �; 11egrama
a Liga Blumenau-Il��! ense de Futebol, sexta-fel-

I
ra última, no sentido de que
a entidade local designasse

.

um dos apitadores de seu . Conforme tivemos opor' suas arbitragens fosse au- I 81<0, suc rdcu' se uma série
Departamento de Arbitres, tunidade de noticiar, esti-: mentada de 120 para 250, de debates e após os mes-

para dirigir o clássico lJu- veram sexta-feira à rzcite í cruzeiros. ! mos, ficou assentado que a

que de Caxias x Concordia, rsunidos na séde da Liga \ Presentes à citada rEU- \ taxa fixa para as suas arbi
hoh' a tarde, em disputa do Blumenauense de Futeból l niào estiveram os represen- � n-agens será de CrS 150,00
certame oficial que está os clubes da Segunda Divi- j tantes do Bom Retiro, t\_-: por partida e quando a ren
sendo levado a efeito 11a- são, sob a presidencia do I mazonas, União, Floresta, 1 J:1 ultrapasar fi impor tancia
quela cidade serrana. sr, Sebastião Cruz, debaeen 1 Bandeirantes. Juventus,: �:c 2. (IDO cruzsiros, recebe
o nome apontad? foi. o do

I
do �ssuntos, atinentes a _U-�1 I G�arany e Progres�o, I�,2-' 1':1 ü juj,;�, m;:�s 50 cruzeiros

:;1', Rcberto Paulc ce Lnnas, pedIdo fOTmulE.do pelos ]U.- 1 P:'lS d2 expor o maD!';:_l Gé! I ',.' ':'l'.�� :l:{?oe�-.
.

pOl::ml8.� Paulino, que rumü�l i ZêS que :vem f�ncionando I e.ntida�e local ó:s pretens,ô:=s I
Resta s_aber, ag�r�, se

ifara RlO <1;) Sul na manba I n:s coteJos da ::::i::gundona, \' "'.',S apltadores da 2.a D.vi- concordarao os sohc.tantes
4e hoje. . ! li" ;,pnfEo de que a taxa de com o pL�reCC'l' �le::; clubes'

i"tllfA rplt.MA" PRO' S' DO f I"M' O OUALQUEl PESSOA DE BOM GOSTO PODE ESCOLHER O SEU RADIO�

._--�------�

r

.. ,

'. � 1"

que você
auradecerá
toda a vida!

.- ." �

: ••• ,::J

I
pr

Este é ,o nosso representante,' trei- 'Uni automovel sem ouvir a opinião
nado para bem. atender.. �U:ando de mecânicos... um ihdustrial não
ele ,entra no seu escritorio ou em compra suas máquinas sem ouvir
sua casa, é para apresentar:..lhe uma t- a opiiü�ó de. engehh�lros •.. Você

vantajosa oportUnidade:' E dUi'anté tamoém não. deve comprar um

muito tempo você, se lembrará da imovel sem ouvir os conselhos deste
sua ViSIta, pelos lucros que ela lhe êsped�lista" Discuta com' o nosso

proporçionou. Ele tem toda a nossa iÍlspetor as suas preferencia�, enu
experiencia' e mais a que a�ql1Íriu, ;;met;e a� vantagens que �m 1:nove1
no trato diario com os negodos de :preCisana ter para satISfaze-lo e

imoveis. Poucas pessoas co�pram VEJAoqueeletemparaoferecer-lhel'
::��

•

S21C
,
,.�

sfJcieda'd,� "anônima
(Imobiliaria e Comercial)

,.

loia de Vendas: Rua 15 de Novembro, 396/398 - Tels.: 2211 - 2212 � 2213 � 2214

CURITIBA e PARANÁ

n i C a. Q
$uct3nª1 .·Parami <» Saniü Ca!arina

..
Pedro hmr n.o 341 c� Cabra postal: 512 .. End; feL ufhna"

t{m�tm'ita'i:hj$ '$éi�s� disnn�os éli�nl&5f"cori5f�úH.-e lunig:ós Qüe' mu
f��iíg $tm escdiório em Blumemm p�ra o prédio Paulo Scheidemantelr
�? �1�a 15 de Novembror n.o 810 .. 1'0 andar sala 2 n cmdp. confirma
�Af�i1dendo dentro do tmf(irio normi!t.

(ia. Boavisl ii de ,Seguros
EScritório de BhJmenau·

Postal: 153
1161

"

,

fIM!

.':.

: -:::;' h f:<'--

.... .

do,
�

it iaí com

ceprefeito
sectones«

De
as se

Hercilio
Bandcra. e as nove horas já! 601'1,,5, cornorme o prc.grama. : iro a cada Instante, Um bar'
será disputada a primeira pra' Três oníbus e;::pec:ai., círcu- j l;r�l defr i.nte à Iirrna KoIí'kn,
va para bicicletas, seguindo' i',r:'l) durante todo () dia e \ outro de "A Capitnf' e o ter

se então, durante todo o dia, »té à noite, da cidade ao local! ceir» li" praça fl"D111eir:! ;l os

.�s sonsacion�is.disputas' de dos festejos, partindo do.cen-I fação fer;oviária.
,

. cruzeiros ,or �arti�3 B08 juizes �a 2.a óivisãO

m

s

�;::�t'
; /":'

'I

mcü';,,,· " �ú'::;itri) 'Wilson Sil
Vi), que foi convidado para
dirigir ln-,pcrta!1te cotejo
pelo can:>.peonato oficial pa
trocinado pela entid:::c}e aci
ma l11enc�on2da.
D, sta forma. o popular e

eficlE::1te 8piü:dor não mais
controlará o chóque Amazo-

A convite dn Llga TuLa
ronense de DEsportos, se

guiu na noite Ce ontem ru

mo 2. c:t!ade de r_i ,barã,c,
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gatunosEnfr r-orn

v lha e
RaInha "

do Carlus Gomes

Gr3n�e� SDf�rez�s estão reservôôas para 3 escol�a
A sociedade olumenauense, próximo sábado, dia 12. vem a-Yolanda Probst, 343 votos: Hil

que e.stá com toaas as atenções companhando, cO,m invulgar in-da.Ferreira, 296 votos;,�olanda
voltadas para a fc:;t.a de gala tere�se e curtostdade o deseri-Velga, 200 voto� e Wa.ldirca Belz.

que fi Sociedade Dr-amático-Muai- volvírncnto do concurse para u e Darcy Gar,rozl, 100 votos cada,

cal "Carlos Gorrras' promoverá escolha da Rainha :10 al';�;toerá

em 'Sua suntuosa séde social no tíco grêmio cujo plaito vern se

caraterisando pela dtsputa en
tusiastíca por parte cios interoo
sados, que se empregam decidí

dament« na mobiIi�o de vo

tos para o 'Sufrágio til" snas can

didatas.
Esse interesse dos cabOs elei

torais pode se depreender da a

puração de votos l'ealizadn on

tem, na séde do "Carlos G,,

mes" onde houve urna ver-da

deira' surpreza. A senhorita .ru- Os comentarios que mais agradam os moradoras
randir Marques VI!!ira, que na da cidade, são feitos sobre o roubo praticado, em casi'l
última apuração ocupava o se do sr, Jupy Fiuza Lima. E' que nem mesmo o .Escri-
gundo lugar. passou a Iíder-an

ça do pleito com 480 votos. E vão da'Policia "escapou" de tão inoportuna quão de-
vid1.':TItement�, é esse um exern- sagradavel visita. Sabendo da axístencía de ótimas ga-
pIo de que os cabos eleitora':'l € linhas de raça, os amigos do alheio surrupiaram do
simpatisantes dessa candidata galinheiro do Escrivão da Policia, nada menos do que
parecem díspostos a envidar os

as 8 melhores aves. Está agora" mais do que nunca, emmaiores esforços para <elegê·ia
Rainha, sendo muito favoráveiE ativa diligeneia o sr. Jupy Fiuza Lima, que não pôde
as perspectivas da 'Sua vitor-ía. se conformar em surgir na primeira semana de se-

Estando o concurso na sua fa- tembro, como uma das vitimas daverdadeira "onda
se f irial, devendo a última. �pu- _ Yolanda M. Veiga de ladrões,

�:�::'f�;:�fi���-s:l, r.rr: Ultima hora IBSlmnrtiv::t

I ASPECTOS
� peral' que os votantes, nos p'J�' 15 fi'U I ü
!

i:�::�::::'o::=�l;:nn::;:: I r d· onl tarde 1stDO VALE I A apuração definitiva do plel- t I
...............� �,-- �:�r:n�:-se-: :;l��::ode:��ant!;: Inicio tiver3iD or; 1"s iagas da Juventude Cafarinense - Outras lu�tas
Ev'denteme te tit

'. quando será efetuada a coroa- P,l'e?tigiada com a presenca, � Moto-Pista "P feit H ibi'lid dJ n, cons I .urrso

câo da Rainha, de mumeros pessoas de desta I
cilio Deeke"

re ei o er- rida pista, dlr ígindo-se logo ,- equipe do Grernio Esportivo I fr:;ntar, com pOSS1 runa es
um espetáouto deveras impa-es- -

qlle'" após rumo à séde do M. C. B, Antonieta de Barros, anéxo a obter colocações honrosas,
slonantc as competícõe., de mo- A .reserva de mesas para o vo's no.s I?elos sociais ..esportí- O decerramcnto da placa d d d .

- J da CId d 1
on e .agra ec�u. em nome o I Instituto Dias Velho, de Flo-'

tocíclismo quo o Moto Clube de Baile das Debutantes deverá
Frei V ld

a e, me usrve de foi feito pelas senh.n-itas Gu- Prefeito Hercilio Deeke, as I rtanópolís, com 4� pontos. I Bi·Campeão da L, B.-
Blumenau realisará hoje, ao começar dia 9 do cor�entc, 3;3 d� ,a ernar, representante sela e Srcgr-ld Klever. a ccrrví- homenagens a -ele prestadas,! Venceu a competição aflétí- 1". O Carlos Benaux

,

inaugurar a sua
. 19 horas. o que devera ser fel- ;: Cléro local, deU'se na tar- te. do sr. JO.�e· Gonçalves, sob

.

d tã t t '.

O "1 do Palmei-p:.sta ri" C'Ji'I"i· .

de de
..

t '

R
- J.> .i? enseJO c. ao gra o a.con e' ca , de forma brtlhantíssima, a ,onz,? pnnc'pa·v

,

.�
. to com o zelador do Teatro Car"� on cm, a ua Itajaí, em aplausos do públíc.i presente- t d d = r> d d mbate on(las, denominada. "Hercílío De.::- terrel d .� ;::;mer:: J, cU_Ja ver a eIra ex·

I
r;,pre::entação do Colégi·:) 5a- ras J.'., ......

"
an o co

.'

-

ke", Para o ato inaugural fo' lós G'Jmes, Seb' ��,.
.

e ?ropr-:c_c;ade do sr, Em seguida, inaugurando tam pressao salIentou em rápido grada Familia cem 48 pontos tem ii tarde ao Carlos Rl.:naux,
, Para curiosidade dos intcrcs' .... a1\�,' Itaop'. ·css, a lnau.guração b:cm cficialmente a Dista de mas brilhante improvl'so, l·st·O· seei. lUI'da do' Gr'emi,o Esp·.ortl'vo' '.'" '''..1j...... ,!".. ':.lu!",' pelo c:rmpeonato.[am convidados diversos "azes"

... . '.'c< t,. G c). lsta "Prc"''''i) H 'd d
- "'......"'" '",",,'" -

-

c.o motociclismo de São
.

Pau',) sachs, publlcamos. a segUIr, G cílio DI"
-"'�,... (.r corrI as, COI1 uzindo por um tl1�O apó� ter discu�sado o sr. ! Professor T.rindade, com 46.. 'ofi,c,iaI de ?3, viu-s.e "tt'i�ura', resultado da apuiação de voto"

-

I 1
ee l�e , eonstruida nu- dos sócios, do Mota-Clube de Fritz Reln1Cr, pr.:::sldente do I Nada nos e' DOSSl'V"'1 l'nf,ar' do D

..

elo tltTIe de Afonsmho,POJ.'to Alegre, CuriCba Joinvile>, que e oca em temoo ba�' t Bl .

I
..

. , ontem realisada:

1
"urto detal"!.le -,

< "'.ln e umenau em possante máqui Moto-Clube.. mar ainda sobre a clasl'ficaçã.o qUe lhe derrót.ou pO.Í' nada me_Lajes e FJ..Jranopolis, - 1. que. diZ b d F d
'

Jmandyr Marques Vie;ra ·180 esfor;'·.s e sac 'f'
"'.

f
,em os na, o sr, e erico Carlos AI- Coube ainda ao "maioral"·

.

nos d[! r; tentos a O,Será uma ["5ta de gah p:ln "

p.' t 110 't y- - rI lClf)S eJtos pe- lende deu uma v-clta à refe- ;ia citada agremiação fazer a a!tlaI dos .copcorrentes, 'o que Este resultado proporc,ionouD Moto Cluh._! r:e Biumenau. qu.� votos; Euyr. .emer,' vo o�; los dirigrntes do lVlL to-Ch!be entrega de dois 'brindes' um so�ente ;ser� dado a conhecer
ao clube atletícuho a: conquis�v(>m se integ�and:> nl' vida c,s de Blumenau, no sellt!d,) de ( f I ao sr, Hercilio Deeke e outro apos .�}:��mifo �o� .JogO�J, s�- ta da titulo de b.i-campeão da

pc,·t.;va da cid,�·�,· c do Estado que fosse imediatament,; ('on- ongTiI li ações pela la sr. Federíco Carlos Allen- gun.da ...clla" UJ?" �e.Z' qUo" .sa:o L,E,F, \,cerno uma msti�ui<;i:io que Sé' netizado este notável ';lllpre- ue, vanos as ehmmator:as e

mUI-'I L1bório da SL1va emidentifica pelo acemlt'ado CErO" I!"��p NS-O DA RE"'- 't 8\!lit'I1'!llilem do aniver�a U 1 t h
tas das rcmresentaçoes derro-

:' 1!
J. j\ ui' cr.!1nTIen o. t"fíjloIi"i.I� I I d" ma s�cu en a c !lrrasca- tadas aindâ tornárão a. se d"'- (Conclue 11a 2.a p a., letra1,;0 6 espírito cc in Ci:üiva-õ (�'5 ",J1. A ir'! . :pg_, Por motivos de iorç3 111aÍ;:r • da ofereCIda aos convldados e

_"
,.__

<='.

seus abnegado.s (!i\ ,g{·ntes. j5. que teve de se amellbr da riO de Biumenau 3ócios em geral do Moto-Clube
.-�--�

As competições que realisal'ilo FERROVIARIA cidade, não poud2 ) sr. H·::r- de Blumcnau, encerrou a eta' Tento' .

.

1 d!:\<lje e amanhã. (O;E� pa.rt" in- cHio Deeke compar2cer as óo- A requerimento do deputado pa iniO;ial, das festIvidades.· '. U O ma ano ro
tetrante d13 cO'11'�'}:('13ÇÕl;� c:" lenidades de inauguraçã.) da Cassio Medeiros a Assembléia pr�rnGvidas odo mencionadoRIO. 5 (;).orcei'l . -- U presiJ �-

f d
. � d Legl'slatl'v' 1 b

. -.

t
1tSemana da Pát,.:a. proporcion:l- lE: eri a !lIsta, repre,;enLan ')'0 a cons'gnou na ata d{! C L1 e, as quaIS terão sequen· '0' . ·r""·v'es'SQ""" g. rIO'.. te da RppúbHc,J. detE:rmin,"u fG�- .-

F r1
.

{- seus trab Ih d' t d
.

t d
_ "* .Lmo ao púbFco h.limenaU['lls� c�'

sem colocadas no B::llleo do Brr,-
ll"l ocasIao, O sr, e.l€r:Ca �:1r- . a os es a ata. vot" .::.a, es a tar e, quando serao

pdáculos de sE'!1.',a',;à'::l, moLvo 103 Allende, Preside'1t� da As -le congratulaçÕes pela passagem realizadas. diversas provas cio

porque será. enO'I'IC a afll:ênc;a sil, à disposição do DcpartanlC'!1' sc:t:iação Comercial e Illdus- noje, do 103 aniversário de fun' clisticas e motociclística, a-o m"o"""'l-....e,nd··O'. ·af·o·gado'0'to Nacional de Eôtmrlas de l�o- �.' 1 ' RI TI a d d ··t d
.

t d. .!,de curiosos ao loca1. tl El (te UI. {mau, dação da cidade de Blumenau. buar a as com mUSI a o ln e-

Ao registnl.l'r.1os 0 f t··." n;") dagem, as dot'i.,�r;"s do T'hwo Frim?ll'3.mer.te tivenl':;s o Cord;ais saudações _ L�onj;
resae nesta cidade. RIO

...
DO SUL, (Do Correspoll·tlágrimas"., procurando algo ,me-SALTE no) mO,l;'mtC d� 1,H :ni- ato in�u"'qral da vlaca deno .'

I
-

de�xamos de !L;':l'tax 'J ;Júbl:,,;J, c ,. ",. -

-

Vargas Ferreira, Pr;meiro Sc-
. den.te CYZAMA)'- Tão logo a lhor.... ou. p.}or,Ihões de crnze'ros. para serem minativa, situada junto à en- , Brilhante transcurso tive. ., l

qlie ali comp,U·"f;fr;�. quanta "o
t �ct o d' ,�', L cretario �a Assembléia Lcgi'�la- POlIcia local teve conhecim

..
ento

Ir .

Em viste' dos rumores. que co.r.-peügo que r"'p,{"'!r:\;_a a inva�ilo aplicadas no pr')grum:t de p:;. ,r" a qUç a acces,,� a p,�ca Uva de Sa t C t-"
raUI os jogos e provas iniciais de (iue boiava wbre o 1';0 Itajaí riam na cidade com info.rmes

1
.

ta I "n
'

.. pallsão e melho�"a do nosso ,;s- r�centem:::nte constl:Ulda CU]<.JS "O P d'
n

aL a, �rt: '

'n.
do Campeonato da Juventude Açú, nas proximidades da zona dé crim">' pratic�do, vale como.r a pIS pe os cur o'U" _uJ')- tema de e.otradas ()J r:Jdag·m. d 'zaêS sao ;s segumtes:

1\10'1
o e:: , eg,s. a PiO M�n'".- Catarinense. ôntem levados a

_

(Conclui na 2 a pã",ina letra :&1)
,

TO CLUBE DE BLUMENAU paI de ItaJaI, mUlto Prazelrosa" .:;fEiL), pela'manhã, à tarde e
do meretrício, um corpo huma' atestado as palavras do médicc

------' ,n,ente man,festa à vossa exc n. à nOlLe, nos principais estádios no, imediatamente rumou para .que procedeu o exame cadavérl-

f_lIIl11mQllw.mm!nmmmmtlilllllU!llilllIIilHiII!!!!IlIt!lIllIllJlllitlmmlllllllllllllllillllllllll!lllilillll!ill :;::
o vivo r.egosijo -e s'nccras C,l1 de m...ssa cidade e sédc do ChI_ lá o Delegàclo Algenerio M, San- c'J, rima vez que o dr, Clovis von,

= = gratulaçae>.s pelo tranEcuwJ d! be Nantico América� tos, acpmpanhado ii'o abalisaco HarthendaJ não' encontrou ne-
- ::! data de aniversário de funüaci') O Campeonato de Atletismo clínioJ, dl': Clovis von Háxthen- nhum vestígio q1::le fizesse <:he�

. § ,'dessa progressista comuna. �l:\.e eiehvatto no Estádio General daI. . gar a tais conclusões, Múrte
�..

..
"':

II

2O' I ::: "pelo trabalho fecundo e labor.o- Dutra I, Bairro do G.arciÇl, re- OtaciJio R:beiro, vulgo Nenf@ por afogamento e procurad'l.

� eJ3 Iflf.Isnelra vez em, 3,n'OS ,� ���: s:�;c!���0�,�:e:u:ed����:I�e:��gat��an��i����e.r���s�1��� �:sm:�ci�ndc��:t�:tecida�:�!:��� �::ta��:Ci��a��:s�:\P::::,ant.�
- I �J. III, . III = O engrandeCimento do Estado t! co qu� tEve o ensejo de pre- mesmo Indo processado por dl-

caudaloso rio, não sabia que ia
- .. :: do BrasiL Cordiais Saudações.- senciá'10, sendo que na parte: versas vezes. ao que tudo indi-

A Pll�r�m IJO [ll�A 14 D� $HH�B�Of Ân:: O DIA 1 � DE OUTUBRO: Francisco Evaristo Canz:ani, I masculina .sagrou·se campeã a' ca, re.solveu deixar este "vale de _p_r_Q...c...;.u_ra_r_'--_;;......... ........,.

= IEsmagada a c o n s t i t u i º ã o
U �a�a ILl tE E lresnlvenfazeroma� a vinte minutos do CATETE

..." -

RIO DO SUL, (Do Correspondente Cyzama)
Preferida pelos larapíos, foi mais uma vez assaltada;
durante a ultima semana, a casa comercial do sr, Ous
tavo Muller, a conhecida Casa Cruzeiro. Demonstran
do calma e perícia extraordinarías, pelos tôcos de ve

las encontrados no referido estabelecimento comer

cial, podemos verificar que por longo tempo os 'gatu
'nos permaneceram na Casa Cruzeiro, escolhendo. os

artigos mais valiosos. As roupas que traziam no cor

po foram deixadas no local, levando consigo "fatíó
tas", muitas jó.as e mercadorias, num total de Cr$ . ,

30,000.00·

COMERCIAL VIEJRl\

ONDA DE ROUBOS EM RIO DO SUL

A'

Srta. 1Valdiria Belz

eke'

p.r-eço.
Ficou deUberàd(l, ass'irn; ,que

as
.
COAPS 56' ppcrerào'· <felib�rar'

sobre a matéria de que, tratam
as letras C. D. e G. ·do artigo i

.

da lei n. ,,522, mediante previa ..

autorização •..:; posterior homolO
gação p'elQ Plenái-:o .da COFAP,
Determina àinrla. a portaria que j
no prazo de 30 dias .as· COAP�
cJ_everão sUbmetet·. à COFAP tó'"
i;ías às portarias cm vigor que
estabelecam condicões -d'� rac�o
nam�nt; e restriçÕes à circu1a�
ção dos bens'a que se refet'q a

mesma portaria. POT fim, dj�
que �J objetivo é ev:tar que res
trições ,estaduais repercutam e

�rejudiquém o abastecimento de
todo o país;

.--,_--- -�,._- . _ .. - ...._----��-

o
.

(AtOR ESTA' MA

TANDO: EM TORONTO

_ RIO, 5 (Merid.) - Na ver_
_ dade. Tenori·:J não quis perder

a. oportun:dade para uma· das
- suas tiradas, ao receber a re-

portagem de O JORNAL mi,
- nutos após a ordem de rctira
;::

da da expcdiC;ão punitiva da
= Policia Militar do Estado do
:::: Rio (L5 pn:ximidadcs de sua

� I rcsidcI1C'él. E exclam:m pate·
= 'lJP , a �
ê' J nms�enu seus escrito ..

§ rios ii Sociedade Mer-
::: cantil Some Uda.

-

::::
=

J,o
-

- 2,{) - l'ê.�ra demln !.!i r o ::�H gravde esioqw:, devid o transfurmação da firmu;
=

::::

3.0 - Como p r e i t;) d c g l' ;: t i dão e r e c o n h e c i m e n t 0,
pela prcferênc;a, com que vinha s€l1do honrada pehl sua numerosa

c distinta c llt>ntel '1, cCl1cedcr:-

-
-

-
-

".,

WJ"0-
sohrc i o {: {\

gf(i dHerente:
vidadc!!

o seI! enorme estoqu (I

mesmo n ::S 1I.r i i g o s deI c i c

de milhares de arti-
d� a 1 t a 11 0-

-

-

- }J�m ��$�O senl OUflMADO UMA 6RAHDE PARTE
tmc com �ref,O� REDUnDI'SSiMOS, ou seja de
. ."',

� Acaba de transferir seus

§ I escritorios para o Edifício
§ I da Livraria Carl Wahle, à
:: rua 15 de Novembro m.

ê 992, a Sociedade !\ilercantil
"S "I td' ,

_
orne ; a., orgarusaeão

muito acreditada em m�lte
;; riais para escritórios COffiel'

_
dais, tais como máquinas

- de escrever, somnr e ca1cu

_
lar, cofres, arquivo':) e mo-
veis de aço, máouinas re

gistradoras, máq'uinas. de
_

costura ,) motores à gasoli
na.

São ajuda repre::;ent-1nt::s
e depositários da Cia· Swift
do Brasil S· A" l:ésta cida
de.

li

-

=

1 de desconto
-
-

-

-

-

-
-

-
-

-
-

60 0/o !I!
I M P o R T A N TE: EI!a será uma UQUmA(iO DlfflUiUE, VER-

J
..",:

DADEIRA� com toda SERiEDADE e com g r a n- s
d e s v'a fi I ii g e fi $ para o publko ! �

30 ,

a

Prorrogada a 6rande e Famosa· liquidação
Anual da

-
-
-
-
-
-

-
-

�lmUlIlH lU 1lI1lI111Illlil li!!! iln:Jlm i II j i1ll1lllllJ 1l1.111lI1I111l! 1ll11ll1111ll1U1I11llll1l1U1H1l1ll1ll1l1IIlllHmm h. ';;

Casa ,
FERIDAS,

,

ECZ E,MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,-
ESPI ���,,:s, E!C,W

. Q!.
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