
Vai o. presidente Vargas presidir em Caxias do Sul· a Fesla da Uva
16 (Meridional).

.

dr. Gi."till.io Var-
RIO,

O
ASSOCIADOS"

Padres .. Operários • � ii I
=q=n=m"lfO

UFA,üstTegesílo fÍe Atnayde
EM 1948 visitei em Paris o

I
Era uma �o.rma �;>.•�post?�

cardeal Suhard e conversamos lad.o: no espír'ito prnnmvo na
a :i.'Ç�ito dos padres-opera- IgreJa, quando Q� Il'l'esbiÍ��ijS
rio"� Criara-os a fim 'de por pratãcavam oficios, á maneira
'é!S sacerdotes em contacto di. de São Paulo, fabcíeante ��
reta com os trabalhadores das tapetes e earrsaíro dI? PT0':'S'
fabricas, nam com o exemplo são.
exercerem íntlusneía espiri-·
tual sobre elss.
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«Griaria ·ng centro da Eurnpa u.n
. vácuo pelitico perigoso»

preocupações uma solução. a- timento dado Iívremente pelodequada e duradoura, .

povo alemão sería portantoSOLUÇA0 �PRATICAVEL; Impratlcavel oe indesejavel'<"Uma soluça0 sem o .consen i declarou ü ministro.

pODi�ao para os a�VD�a�os
Das �uustões �e oivórcio

mo, 16 ClVler:d{onal) � o

ICiO
Exter�or do Banco do Bra

sindiento das. índustrías
.

de sfl, pleiteando . ,1 dassificfl'ã·:}
fiação e t,,�2fagem desta Ca- elos geradores �lélricos e se
pital. enviou memor-ial ao di- melhantes, conjugados aos
Jet"l". eh Carteira do Comer-/ motores d2 cnmhustão ínter-.
- �. - -:- - .,.... -:- ....,. - 'Ui, para uso Sndns1xi::;l de se-·

;-A. N V N C 1 EM' gunda cat:goria NJ justifírà'
tiva é feib d,�t'l'hadt) exameA das deficienci'ls de candtções
éiétrica te 'snas-desastrosas C':1n

isequenc'as n-rra a fconomia do I·<!.) abastecimento �t' energia
do país. . .

. I,
"O proprlc g'UVH'no iedl�r:"Jl'

- salienta :; merÍ'lor;al � não
.

r1��:1it'i:1rt>:��1CãJE�1�:l mutJicip3is O eumenro
selhando a fazer áquísrções de -- • - --_._-�-

.

geradores, segund., a deficit Sob a presldencia dJ. 1.0. 'Secretário, vereador Gerhardo abastcc'ment» nacional.". Neufert, reuniu-se ontem, às 14 horas, a Camars Municipal,No í:nal os illdus';riais w'!v"r-· com a presença dos seguintes vereadores: Antonio Reínerf,tem que os empregn<lt)s já

..!o-I
EmiJio Júrlt, Christiano. Theiss,. Fedaico Carlos Al1endí.>,·nícçam a inn.llk·ta��s(' ('111 vir- Victor Wee�e, Pedro Zim�ermann, Arno Gielmv, Fulviohule da (·�p.;>rCI.I�;"a{) CO!'1 n . Emmend...:rfer e Arihur Zmders. .

. ..

probl�ma de desampr,ego e I Os trabalhos foram incilidós com a leitura, pelo. S(;·
CP� os aViBJS l�� a Ho_rídi!df's I gund) ,secrétári?;� da ata da sessão anlerio:\ a qtla� foi apro�·delxam elnrn (jU� na.' .·�era vada sem r.::stl"lçOeS, proced'endo�se a· seguIr, a leItura, peloadmissivd Im' 1 sDIu(.'iio tão pi'imeíro �i:cretál;ío substituto, da matéria, d.:), expediente,va1pibnte ao Pl"Ob�C1:111' de

I
que cons�oU d::J seguinte: �irculal' ri.o. 5�4 da <;amara Muniei

ferma cabal ,... d�finltlva nc>s 1)31· de Rl{)
.

do Sul,· comunIcando a elClçaO 2 posse de sua "oe-
rroximos an()s�',

.

sa; circular .1�.O 4, d� Camara Municipal de Canórnhas, CO-.

. ffiuuicandci· a eleição e põsse de sua mesa; circular !l.O 1 da

r,...
�-:..:i.--

-

.SlU.·-f.IWO su':";I!':"t.i-·D-!S':"f-OII�lf-.l-n-Iil-U-n-o----,....".--......,-...c.--. II Camara Municipal do� Tubarão, comunicando a eleição e pós.
- -.d....

AL
. Se de SU�. mesai· circular D.O 1-54, da Camara Municipal de

10 se
..

Porto União,· nó .mesmo sentido; circular n.o 3, da Camarapt /'" • Mtinicipal.,de Cr�ciumi, no mesmo sentido; circular 11,.) 1

_À,r,.
�-..

• C;i I c j.. . da Camara .Municipal. de Urussanga, no mesmo sentido; oli-
.

'"
...
�

.

cios· do sr· Prefeito Municioal: comunicando a sanção da lei.�"":'. . O ii.IS MnD�R.O fOiHlfICIBlU' n;o 516; dándo conhecim.ento em reSposta á indicaçã.), 11.0

Preparl -
I '.ture da
III tu••
....

. IOrOSC4L
�.

RIO, 16 - A Ordem dos Ad I Proprietartos de Jornals e Re
vogados do Brasil está dispus- J v!sl&S d.� Rio de Jam!l�O, p�..
ta a agir contra todos os ad- díndo a sua colaboração, ue·

v."gados - em número, aliás, raaneu-a a não serem mais re..

reduzido - que anunciam pe cebídos os anuncias em ques
los jornais a sua especialtda- tão.
de em assuntos relativos a di- Por outro lado, já foram inl
vereio e casamentos em ou- crados processos liig,;'.plinares
tros países- ccmra alguns ad-vogados, e o
Em tal sentido, a entidade mesmo acontecerá a .·'.rtro�

já H' dirigiu ao Sindicato dos causídlcos que se aventurem a
___ o jazer anuncias Que infringem

o Código o de E'tica Profíssío ..
na].
Nos debates havidos em toe

no do assunto, fioou entendi..
do, por unanimidade, que tais

WASHINGTON, 16 (UP) ....... anuncies ferem o l1restig·io da
F·:ntes autorizadas dizem que classe, primeiro, porque a
o governo ainda não tomou legislação brasileira nÚD ad'..
nehuma decisão quanto ao es· mite o divorcio; segundo, por
tacionamento de unidades aé, que o casamento no estr-anger-,
reas norte-amerrcanas na Ho 1'0, feito na krma anunciada•
landa, ° pr·jpÍ'io gm'·zrno ho- , não tem validade no Br-asil e
landes havia proposto qU0 DR finalmente porque O;; anuncias
EE. UU. enviassem tais uni-, CJI1f',lTc'm para iii desintegra
d-de às b ases -ue a Organiza, i. ,ir. a �;1milÍa, quando tudo
cão do 'I'rntadc de Atlântico I (' t-ve s 'f feito naar haver VDm.
Norte tem nos países baixos. preensão entre as conjuges.

Bases aéreas norle a ..

Holanda
•

mencanas na

--�--.�-- .�----

Camara Municipal

·;Reivinclica'm
-.

nema· DISTRIBUIDORES:

os funcionár ios pÚb 1ico�
elo abono· família

MOTOCI (L'ETAS
U( E N T RUM"

Com motor "CZ" - 150 c/c 6 HP com forquilha di·
ante lra Telescopica e molejo trazetros Cr$ 16,400,00.

2i54, do vereador Pedro Zimmermann. sobre a �e�ificação �a
estr-ada de Itounava Central; juntando uma petíção da Socie
dade Catarínense de Agricultura, pedindo um auxilio. pa!a
a construcãc. d·:;) sua séde própt-la; respondendo à [ndícaçâo
n.o 3/54, ·d� vereador Gerhard Neufert, comunicando as pro
videncias tomadas; indicação ·n.{} 7/54, do vereador Pedro
ZimiTh!'rmann, oedindo ao sr. Prefeito Municipal, melhoras no

estado da cstrãda Itounava, margem esqu>�rda; indicação n·o

6/54. do vereador .Pedió Zimmermann, pedindO ao sr. Prefei
to Municipal, c:mserto do boeiro denominad.:>. Laguna, .no lu
gar Fidelis; ihdcação 11.0.5/54, d? ve�rado! Pedro Zlmmer
mann pedindo ao ExecutlVo 'prOVIdencIas sobre a estrada do
Fund� Bech; ocficio do sr. Prefeito Municipal, juntando uma

avaliação .g;-brc os imoveis da eseol� "Adolf? .Konder", n�
bairro da Velha; oficio do sr. Pref.elto MUlllclpal, comUlll
candQ a ·ab·rtura de. c::mcurrencia pública para � explor�ção
de nova': linhas de transnórtes coletivos nésta cidade, e Jun-
tando o resoecCvo edita.f: djcio do sr. Prefeito Municipal,
juntando urlla p;;tição· da Associação dos Servid.o�es· .públi�.
cos Municipais, r-edindo aumento d� abono:1anulla, lDc1uso

.

(ConclUI na ·2.a pagina Letra E)

Venaas tambem

PROSDOCIMO S. A.
Rua.15 de Novf;;mbro, 900 - Blumenau

J
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�lr�aÍs· o Pl,.jjét�· de.�:;�:·7/�4, !ue.�levà a� 4�,6ô'�ara 80,OO�
I ·parecer do vereador i'eder1co Carlos Allencle,. sobre o rno

I vímento do HOSpital Santo Antonio; parecer da .Ccmíssãó de

iliiiiiilll_lllillllliililiiiiiiiiiiiiiiiiii: Finanças aprovando os balancetes de Mês doe Dezembro de

S A
. 1953; parecer· da Comissão de Finanças, aprovando oprojéto

,.. 11 de lei n.o 4/54, que :autorisa a ampliação do cemitério do

Garcia; o': vereador Pedro Zimmermann, apresentou uma

emenda sôbre o projéto de lei n.o 7/54 -. ,

Discutiu-se, a �eguir, [I Ordem do Dia, que. C0115'tOU do se.

Convidamos, pelo presente edital, os .senhores acionistas guinte: tprovarlo o· parecer da Cnn',i,'sã'1 de Financ=s, sõbre 9,

desta sociedade para comparecerem à AS!;lembléià Geral Or- pr�.jéto de lei n.o: 4/54-, que autor lsa a cb:rp:);lra de uma área

dinária, a realizar-se no dia 17 (g:uarta feira) de márço de de t:irras, para amp-líação do cemitério do Garcia; flpl'ovado
1954, às 16 horas, na sede da: Sócieda:de Dramática-Musjcal o parecer da Comíssãc de Finanças, aprovando os balancete>
Carlos Go�'es, à Rua 15 de Novembro, para deliberarem sõ- rdo mês de Dezembro- de 1953; adiado a ê(iscti;Ssão do pmjét0
bre a seguínte: , I

de lei n-o 61/53 e 60153, por requerimeritó: do. 'vereàdor- Pc'

. ORD_EM DO DIA
_

. dro Zimmerrnann; adiada a discussão da indicação n.o 4/54.
1.0 - Exame, dlSCUSSaO e ap�ovaçao do -,Balanço Geral, do vereador Fulvio Emmend::lerfer, por requerimento do ve

conta de Lucros e Perdas, e demais documentos d� .exercícíc reactor Antonio Reinert.
encerrado.

.' _
.

A'

_.. ·Exgolada a matéria da prdem do.Dia.

.2,0 - Elelçao do Co�elho FIscal. !lafa 1954. deu por encerrados os trabalhos, convocando
3.0 - Assuntos' de Interesse: soc1al.. para a próxima terça.;:feira.
Comunicam, também, que se encontram a disposição dos ...--------------------.............._..;_-�.;.-.--

senhores aefoaistas, ;'desta sociedade.tos documentos '?;fetermi_
nados-no art. 99 do Decreto-Lei nr- 2627, de 26' de setembro I
de 1940. ..

.

.'

Blumenau 9 de fevereiro de 1954.· zendo que poderia fazer pe-

GUSTAV FRANK _ Diretor-Presidente dído de' informação na Câma-

______�__-----------.,_.-------- ra, à ele dirigidü" O Ministro

'::.6RIM-IO ESPORTIV,O t\I,IMP.It:O ·diSse-me que o memorial l'I�-

.� V� \. presentava apenas uma colabo

BAILE D E "ARN'AVAL ração dos: coroneis com a ad-
". ministração dele c que tratava

de alguns problemas inselú
veis desde o ímpérlo. Aconse
lhei o Mini"tr'J a dar ampla
..publtcídade ctn, memorial. já

. que representava uma colabo
ração dos coronéis.
Outro assunto tratado com

6:. do memorial foi a qUestã.o
do saláríc-rníntmó. Se o sa!ú
rio fôr subitament..,,· aumenta,
'do, como quer o 'Ministro do
�';rrabalho·, havfrá· i,ambem' ne

. cessidáde de. fazer-Ste uma re

visão n,:» E�eréito' Um aspiran
-te, por 'e�E'rnplo,

..

ganha 2.580

..
.

I
" crúzeíros:·.E os ..sargentos rta-

. AV SO AO' PU ,BUCO . n}tam ainda manos: �ão pod€-
.' .'.

... '.. . _ . .

\rla
ser tolerada a sttuacão de

.... -._ •• - _· .•...,.w .._, �·<I .'ihferioridade como" que $0.,

.: Os ESTABELECIMENTOS· JOSE' DAUX S.A ..
- CO- ría criada.

.

MÉR�I�L, vem i;ielo. presente AVISO cómunícar ao dístln- .. RIO, 16 (Moerid.) - "O Glo

to .publ�co de Blumenau, que a parfír da. próxima quinta- }o referindo-�e h';je novall�lm
feira, dia 18 de FEVEREIRO, entrará em VIgor nova tabela de te ao memorIal dm;- earoneis

p.r�ç�s ,para. os ingressos de Cinema, de ácordo com a· especi reafirma que durante as d'ua�

53
fIcaçaa abaIXO•. _.

.

r •
_

If >!J< .�.. J\�uniões do alto comando do

CHEVROlET 1952 e 19 . Sente.sç a. Eu:preza arrendatarla do� ;lnemas �e BIu· Exercito, convocadas para €'s·

, �enau, na obrl�aç�o de esclarecer aD dlstmto· pübhco (lue iudaI' ') n�sunto, ficClU decidi-.

(Vendo. Ou troco-) nao �e trata proprlament� de um aumento de Ingressos, U· do fazer-se advertencia aos 82

.1�52 - FaIxa branca, capa,

I
ma vez qUe a Emprez� terá .q�e cumprir o rece�lte �ecr�t.o coronéis s:gnatário.'J dI) doeu-,

radIO curtas e lon.g�s 10.000 da Câmara c1é _Ve�eadores, sanclonado pelo Prefeito lVIufi1c�. I mento, muito embora essa pu
km· TudQ ain:da. OrIpnal; :reja paI, ;:om ;el�çao a cobrança do Impos;;.q' so�re Jogos e Dl- niç.ão nac conste nos seus as

.

melhor ,oferta�. Cor CInza "ersoes·Pubhcas, na base de 10 por cento sobre o pr,eç<>- .dos in I sentamentos.
chumbo - nttlcamco - 4 por_ gressos. I .

- .. i�
tas. Passamos a especificar os novos preCos devidamente à-I195� - Faixa branca, capa provados pela Câmara 'de V,ereadores oe' pelo Prefeito Muni. ,

- <1 portas, 3. OOG km. Tudo cipal;'
.

.

�original .- 4' portas .- meca- Pl'éço líquido . Imposto' de Imposto de Preço Bruto

ruGO( - Cor azul claro em
.

.

Estatística Prefeitura.
baixo - Beije em cima. 2,40 0;30 0,30 3,00 I

15E:��:º:(t1ad!taJ:íC-;'t:�: . t��
.

g::g �:�� i:gg II:Registro Civil. ,5,00 0,50 0,50 6,00

V E N· D' E .. S E
5,80 0,60

.. 0,60 '7,00
7,40 0,80 0,80 9,00

.

ESperamos que ésta nova tabela' de. preços receba a me·
: lhor acolhida do público désta progressista cidade

•

uma vez.·

que o Imposto Sobre Jogos e-' Diversões Públicas 'é mn im�
posto municipal ,e que reverterá, portanto, em' beneficio des
té mesmo público.· .'

ESTABELECIMENTOS JOSE'· DAUX S·A. - COMER-
·CIAL Cinemas B�UMENAU e BUSCH I n 15 d N b.

u: NOSSA: �VI';Aró:E' 4�:R�i1t ;532
a.··IIF��������

HOTEL REX
Assembléia Gel'aI'Ordinária

CONVOCAÇãO
f�';4F' .

.

IMPORTANTE FffiMA índustríal" de .Joinvil1ie, necss-

13ita de Auxiliares de Escritórto - .com pratica de contabili
dade, cnrrespondencía ou carteira de· eobrànças, devendo os

interessados dirigirem-Si€' por carta de proprio- punho.• à .Çai
xa Postal 11.0 389 - Joiuvílle r : dando prefenções e 'reIerêri
das.

I �. .

, Moças para faturístas e serviço de escrttorío, informações
Destríbuídcra Catarínense : de Tecidos S·A· Rua 15 de No.
vembr,o 25.

Uma casa de comercio no centro da cidade de São Ben
to do Sul, os !:interessados deverão dirigir à Caixa Postal
60.

PRECISA-SE

ir MECANICOS E SERRAl HEIROS COM BOA PRA

� TICA.

O Grêmio. Esportivo Olímpico tem a honra de convidar
os seus 'sócios e QS da Sociedade Dramatico Musical Carlos
Gomes e Exmas;. Famílias para o seu grandioso e tradicional
:·B.AILE DE CARNAVAL a realizar-se no día. 1.0 de março
(S:JBGUNDA-FEIRA�DE GARNAVAL) nos salões da S·D.M.
Carlos Gomes.

.

NOTA: As mesas estarão a venda com o zelador da S·D.
Carlos Gomes a partir de 17 de fevereiro. .

.

Os sócios da S.D.M. Carlos Gomes deverão Identif]
-ear-se na portaria, afim de serem evitados contratempos.

O baile será abrilhantado por duas ótimas orquestras.
. Os visitantes: terão ingresso mediante convite especial a:

de Cr$ 200,00 que 'deverá ser solicitado c�m a Direto-

OFICINA ROH LTDA.
!fj

RUA MARCltlO, DIAS - 98 - nOUPAVA SEGA
"

CONFEITARIA/IA Rr 50RVElfiRIA
VENDE�SE, na cidade de CURITIBA, instalado á rua Co

mendador Araujo, 90 metros da Praça Ozorjo, centro; instala
cão moderna, tudo novo.. recentemente inaugurado, tratar di
:retamente com 0. proprietário no endereço acima. O 'motivo
da venda será exnfícado ao. interessado.

Telegrama pãra Vanderi Faneli,' Comendador
f.192.

'.

VENDE-SE
J.

Uma casa nova na Praia de
(lamboriú, oe uma casa no:va

na. Rua Bejamin Constante
Blumenau, Perto Escola Agri .

cola - Preços de ocasião a

/tratar com o Prop. sr. Rodolfo
Buguer B. Velha·

I
L

VENDE-SE
Por motivo< de mudança tun

;Bar e Café e Restaurante· bem
montado, bom estoque de be
bida boa frequencia. O maior

e melhor ponto. do mercado

publico de ·ItajaÍ. Tratar no

mesmo com Edú Verissimo.
Um terreno na rua ·Piaui,

esquina rua Nereu Ramos -

proximo à·Alamedà Rio Bra�
co: Informações Pêlo· telefo
ne 1157.

Um terreno no JARDIM
iBLUMENAU, ft. Rua Thomé
Braga, medindo 17,5 de: frente
com 41 metros 4e fundo: Pre..

·ICO Cr$ 80.000,00..
.

:� Diversos lotes de térrn: a

ilua São Bento .�:Rua Zendron
(Garcia), própria para Resi·

dencia, preços de ocasião, me�

nindo, 20 x 20.
.

.

Tratar a Rua Matto Grosso,
f556 ou pelo teIefl}ne n.o 1654

·'MOCA
t !Olsa :'00 -'IMERI�CIINO ·s.

Mercado de lulamoveis
AV1S0

.,.�. "'1""Ji.-::.l."",��.,

L�vamos ao conhecimento dos s.enhores. acionistas des•
ta SOCIedade que, se acham a sua disposição na séde social
situada na- Rua 15 ·dê'Novembro, n.Q. 487, QS documentos d,é
que trata o art. 99, do decreto.lei n.o 2.627, de 26 de Setem'
bro de 1940, referente ao exercicio findo �m 31 de Dezem�
bro de 1953.

.

.

Blumenau, 12 de Fevereiro de 1954 .

. ALFRED FRESHEL - Diretor-Presidente

para auxiliar de Consulto-·
l'io, a começar em

.

Março.
Tratar coIn Dr. Câmara·

.

Aluga-se apartamento
·para Escrifurio ou Familia
sem criança, na rua Nereu.
Ramos. Tratar eom Dr. CA
MARA.

�.�--------------�------

APARTAMENTO
Aluga-se um com

. 9 ·peças,
'�ozinha americana, fogão ele'

trigo e garage. Sita a Rua Lau

to Mueller - 50.
Tratar na Casa Caça e P.ea-

�a.
-- ..

(ASAS - VENDE-SE

'.Representanle. do
Paran.á

ETa ·grande o panico. Todos gri· 263· José -Carlos Seara. um meni.··1
Firma idonea .em Curitiba,· t ··u 1

. -.
. ,

1avam, 1 c USlve os passageIros {la .no de 8 'anos, moradoor á rua· Pais
estabelecida com escritóríc· "" C·" -

. '.éra ruz; que' aSSIstiam '�eus sandú TI. 2.73; ·Rhth Fernandes .Tc.i
de representuf'ões, por conta·

.

t'" paren es e amigos morrerem afoga xeira, residente á rua Maracai n.

prol}_ria e con;ignações, aceita dos s d d f
'. em. na a po erep> azer.' Na·' 525; alivio Jesus, de 16 anos.· lam-

qualquer representações para v' '1:1 M
.

h �. G
.

.

,os, a "rln a' "e· uerra que bem morador á ·rua l\olaracai S'l'l.;
aqu·ele estádo. Rua .roão Ne- t

.

l'e encon ravam fundeados ··nas Altino Teixeira. resid·.lllte a llV

grão, 127 sala 315. Caixa Pos t x' 'd d
.

.

p {) unI a as, Cnll1lal'am barcos Gome.s Fl'eir� n:· 510 c'AUGusto dos I1 tal 9-6-3 - CNritiba - Pa- 1
'"

Duas residencias, enl ugar para sa var os naUfragas. Santos Pereira. residente a rua dõs

d V Ih raná. G d 1a,prazivel, nu· bairro a e a,· ran e.numero de�e, fui ·recú;bi Tonelero.s n. 1.54•......
·

.

amplas e bem divididas. Of�. do ao "Belmonte". "Mar�ilio .. -.. .

����Ildu todo conforto 11U551. ELETROlA NOVA �ir�::m:n:e�::���::' p:::d� �:: FAIRI", DE 'MAOÜINÃS
I

\ Informações com Israel C�s- VÉNDE-SE Pd·.lJ:ctaaldOcSe.ntral da Marbhil e ali me .

E·.FUNDI',A-O.MO'R.I.J1ta - Neste jornal, oll Rua Sao I Por motivo de tr;hsferencia, t

Paulo nr. 3.150. vende-se uma eletrola nova lIER(jJSMO DE UM C.>\:TR!\"IRJ"Rt) •

com 4 'meses de uso, lnarca
o catraieiro Wencesh'l d<JS .San-

_.De -

"Philco Tropic", 'tipo·'msi"or, tos, c?rn seu pequeno barco 'Divi� EDMUNDO MORITZ
toca-discos p!3 velOCidade"', rá sa dIe Ouro", foi Q que mas nau-

.

Rua Uruguai, 30
dio com 8 valvulas e (} faixas fragas salvou, talvez ce!'t'a õ,. 15

.

de ondas. Ver à Rua Lauro 'pessoas. Agindo Mm grande calma. Caixa Poofal, 74

MuelIer, 50 - Ap. 4, Edificio recolhia ele um grlJpo 1e tres cu Telegramas: C{Moritz·

JacÍ Campos'-· pr.eço a coinbi- ·quatro llaufra�s. '1111.1 '\Tez ,;;ue ITAJAl'
sua "éatraia não tinha !ohÇlio par"

-

1mais ·pessoas e' a� condpZl3 ao c;iS II Fabrlcação de. balanças Mar- II
·do Norte. ." ca "MoritzH de 20, 30 .0 kg!!. II
Varias vezes 3'epeU'l ele �sh o· II • -X- II

peração e 'demonstrando �ran.le re II Bombas de Pressão e Sucção II
sistencia e abn<!gação. Fnlandc t. 1/ 1 114. II
reportagem, Wanceslau nar!"Ju de_ II Bombas Inglêsas 1 114, II
talhes do nauf:ragio, terminando ti ;'_x_ II
por declarar q..e na "Hainan" vi,n·· II Eixos Para Serras Circulares II
javam mais de ':lO pessoas. II -x-· II

NO ,uP1ER" MA'UA li Furadeira ·horb:óntal para fi
Grande panico tamb�m ocorreu' I I

.

montagem ,!,m arma;;ão II
no "piel''' Mauá, onde pál'entes e' ti de madeira II
amigos dos. que se encontrava na

1\ �_ II

., lancha naUfragada procuravam; em' I Ferragem para TUpia, Monta- li
.

vão; sabei·· das 'verdadeiras proppr: II genl em' armação de mad�1ra II
ções do' desllStre.

.

II ":"x- li
,As notillWs eram as mais 'iílal'-' II 'Fei-:tagens COnipletas _:_ ·Serras li

. mantes. Dizia.se que a lancha· con' II Fita II
duzia 80 pesso;:ls e' que todwi' ela" II -x- II
haviam morrido afogadas Por ist:> II Plainü ...lmples - 150 centi- II
foi com grande alivio.

•

que os II tnetros "d.ê largura II
que se encontravam naquele local II -x.--. II
vir,am chegar uma enbarCàçãa II cilindros para Padarias, moen� II
com naufragas. Os primeiros a II das para.'·cana e Dragas com- II
chegar iotam . os seguintes! II pletas 'para areia ou pedregu- II
Francisco Afonso, de 38 anos.· l'e� II gulho II
sidente á rua do Lavrado n. 1'711; II -x- II
Abilio Ferreira, de 29 anos, mo- II Oficina, fundição e elltamparla II
radar á mesma rua. �. 169; Arlin II -X- II
do Teixeira ·Ferreira :residénte '·

..i n projétoll. orçamentos e' d!enlaJs II
rua Maracaf'sfnã; João Gomes;··lIlo II informações na fábrica II

..SIG�ATARIOS.· .

radar à rua Siqueira Camp'os
•.

n., - - - - - _. _ - __

o !e��ina!��e:'U:���eq�! :!uiiili'liIlUlIllllltIIIIOO,mmlinnmíufiltiliflIlJUiliiUfílOOnJUUfililf"
�:�tea�oàst�:��h�� ����.._.:� ',::fCB"·-S.·'1:. ··S·

.

:� ··1aéreo, coronel Antonio Henri·. .

.[ �.:I.. ·:.·�·.'..RR'·E·..N.D.'S .

;;:
que de Almeida; o comanrum� ª

-

.'�==_ª=te dos Dragões da Independen' __ __

cia, coronel Amauri Kruél;: o::
.

COMPRAMOS EVENDEMOS EM TODOS 'OS
coronel Dario Lopes, da guar..,·S épOmOS.�DA CIDADE .

nição da Vila Militar; o CO""::
mandante do Batalhão ; de: S Antes -de reálizar qualquer negócio jmoblliá��
Güardas, coronel Orlando ·Go 'S __lt

-

a.........
- eOll$u.a. e-nos .. =

mes Ramagem; o coman ....

<e:l·
=

-

do 'Regimento Floriano, coro-':':: "OR6ANIZAf-A-O ',BLUMENAUflNSE 1·ID1." �
nel Gorreta ;}unior; o chefe ado :: .� &; I; L A

�=-Ga,?in�te do Estado Maio!' do $
.

Ruà 'lã de Novembro 8'10 -1 o and Sala 5
-

ExerCIto, coronel Ad�mar 'de = T I'
'

...

•.
-

Queiroz. e o comandante do :: •

e efone: .1 tJ 7 2 ::

R.eg�mento Sampaio, coron-el § Onde se reahzam os melhOres negócios de im6veis ,§
Sllvmú da Nóbrega.

_ .":,!mUUnm�iiU�gllfflnnnlllmHUfmlmIJlUnntllIUUUHUiIDlmlmb.�

LOTES A 'VENDA
Vendem.se diversos lotes,

próximo à nova
. ponte em

(lonstrução no bairro ·de POU

ta Aguda.
Informações com Arno Bec'

kel', Rua Holivia, 'i3
ta Aguda. - Nesta.

nar.

CENTRO DE
i A DT O M ·0'· V E I S
i

AutomóTela . l1sadOf
Caminhõee UftdOll
VamiOlleu. Una..

f"
r--

,

t �': �

L:1i
, ��

f ;'t;
r-l':\ 'COMPRA

f�'·
-

trr'
ConeesMonátlul

IC�OES F. W. D. (I'OU!
I Wheel Driv�)
Il'RATORES: L. H. B. DieleI

I Peça. e ACeMor16iff
.

\ FORD _. CHEVROI..JU
� - Linha -
'1 KOPAB
y" ATITO COMERCIAL

j
..

r IMFORTADORA-S. A·
BLUMENAU

r. Rua 15 de Novembr{), 983
"ACISA" - Fone 1324

, Telegramas: VANDEMEENE

TROCA
VENDA

.... ·í ·._.'
"::fCJ?� "'étt ,.,·..

·�·'..m.'u.....
_ ..

_ ...----

ARMAS E MUNiÇõES I
.",.�

Armas de caça, espor
te, revólveres,.plsto-

laa etc. qualquer
marca, COMPRAM"'SE·

NA

(asa Pesca e (aça
.:...... BLU1tlENAU -

Sua 15 de No'f., n01

����.�_n��:t��

MlÇRNA DELL, na

B

.'

OFfCINA
ESPECIALISADA

•

Rua São Pànlo, 3343 -'
ITOUPAVA SECA

- SERVIÇO RAPIDO -

Aceita consertos oe con:b:c_
.

ções de joiia.s.
.

FR IGIDAIRE

.

,

Concertamos:
.,Refrigeradores Domésticos, Reirlgenção em' Geral(

.

Máquinas de lavar, Fogões elétricos, Asplradilres de Pó,
Enceradeiras, Liquidificadores etc. . . .

Relormas Pintur ••
CASA DO AMERICANO SI".

.

Secção Domestica

.J

:4ue promete, traz suas quaIidaâes
público para que·

...

e não se esconde. anônimo atrás·de
um • balcão, à éspera de . um 1t�gUê8
menos exigente. O primeiro paSSO para

.

uma. boa compra é sempre a -lcitllra
dos anÍlncios J

.

---------. -_._-� .- � -:'
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g;a ., •

terceir'o alio de� admínistracão 'do sr, <Hercilio
.

. � k.

paralelepípedos na rua CeI.

'I
prédios principais e adapta- Cr$ 299. 3Hj·jj} sumido, Ctljit.,;volluua atín-

In�lhoría nas Escolas "C�l > .1:edeerS€llj com 1,139,�7 ção para Asilo de Velhos
_

Serviço de melhora: giu a casa de 20.000 :m3

Vldal Ramos", "Fernando rn2 e 201,72 metrcs.de meio Cr$ 321.860,20 mento na Estrada d·e Itou- destinados ao atêrro da rua

que .servtrá como traço de. Machádo" e da. Fortaleza� j�o; calçamento a paralele-!. - Continuação do servi- puva Central, nas proximi- Padre Jacobs, trecho inicial

união, entre o centro da ci- no valor' de Cr$ 5.500;00; I pidos na rua Baia, com � .. 'ÇO de reforma do prédio da 1 dadas da Cia . Jensen da da rua Cunt Hering e do

dade e o bairro de Ponta A� construção de páteo caber-Il. 216,25 rn2 e 263,50 me- ,Pref:itura e início da t!on�-l Cr$ 9: .440,00 ! terreno da Esiáção Rodo-

guda; cuje. custo atingirá a I to, Instalações sanitária e .tros de meio fio; outras pra- truçao da g�ragem , li, COJ1stru�a_? dos �ces'l v�ária, cujas despezas atírr'

cerca dé tres milhões de' eása do professor na

ESC')-I
ças e ruas ca , de 500,00 m2

.

Cr:;:; 49 200,00 sos a ponte (rOV. Irineu giram a soma de Cr$ ....

. cruzeiros . .Esse vultoso em-11a "Dr .: Blumanau", no � _ 700,DO metros de meio - Eefor�na completa da! Bornhausen" 338.64,90; foi aberta a Ir-

preendímento _ assínalará, Garcia, no valor de Cr$ .. fio; Hospital "Santa .Isa

em futuro próximo, üm mar; 55.715,70.'

I
bel", com 1.708,00 m2 .;

co de nova éra' de progrês: J PRAÇAS E JARDINS: - 31.2;00 metros de meio fio,�
so do populoso bairro, que R'2,construção da Praça tudo no .total de 16.146,02

terá assim ífttá Vida díréta- j "Hercilio Luz",

ajardina�:li�2
de calçamento e .. ",:

mente vinculada ao desen- rnento da margem do Gar�, 3.554,72 metros de meio I

volvímento da cidade. Esper] ela e constrnção de 38 pos- fi::;, . \ra o prefeito Deeks concluir tes de concreto para ilumi: 'CONSERTO DE CAL�.

,,' ,C�_deia p.ública à Rua Itajai

j
, Llai",,_

"Oasa Dr. Blumenáu" á Cr$ 28.700,00 ! gação da rua Piauí á Alame-
Alameda Duque, de Caxias. 1) Extençâo da Bêde : da Rio Branco, cuja despe-

I pi instalação> da Sociedade de Abastecimento de 1;2a foi �e c-s 11.065,30; foi

Idos Amigos de Blumneau !;! A'gua terminada a ligação da rua

I da Biblioteca Pública, in- -- No decorrer do ano de I Flcrizno Peixoto á rua Lau-

Cons trucão de boeíro na Rua Im aruí ,

clusive demolição do antigo 1953 foram construidos .. , 11'0 Muoller, cuja despeza a-

CAlVrfENTO' C· 't d ,'.prédiO anéxo ,3.759 metros da rêde de á'j.ungiu a c-s 10.000,00,
�.L •

- onser o e .e ,. 6" 8 I. d l-,_� d f> •
- C NS'T U 'ÃO O

al ams to medi t 0-
Cr,p 86 8 ", II I gua, e tubos e erro c c,n- O R ç DE n -

'lc ,ç __n, I -lan1 e. redc'l
- Ccnstrucâo de casas trifuuba,.lo, assim

diSíil-iibUi-1
EmOS E CANAIS: - Cons

ocacao oe para e eprpe os . .

_.

'j"
.

.
,

m

,.

, para operarros dos:· trmu·se. durante o ano; no

e 4.262,10 m2 de ruas, C '" 1" I {( N P A.J
.'

b 3 1980
is 677/'5 t d

.

I r", '" IH li, li - a onta guca, .. perímetr-o UI' ano, .9 ,

mal i':I" me ros e mero
D t'

" (-,. 1 t 1 l' t d
.

di
f, de d

_

t t·· 1 1<> I
.- esmon e (10 m .. 1'1"J Lo. ,}:)9 ms. no va 01' tota ue. me ros e canais rversos,

10 'c pe ra, no {J a ( -

11' I , .... [
-,. (' (' ". 8 (lO" lll'

. .

10
_

C Si 7 <)79 30
no

í

ospí.ta ':::;' H. C,ltm'l' .J',� ,)1. u, J em numero siUperlOr a l)

r. ."-'.,' .

na". _ Na Rua Baía, aoo ms {'om tubos de concreto sim-

PASSEIOS: -- constru-jem diversos trechos das
ruas 7 de Setembro, 4� de jFevereiro, São Paulo e Pra

ça' "Hercilio Luz", no valoI'
de Cr$ 20,371,60.
CONSERVAÇÃO E LllvI

PEZA DE RUAS: � Gastos
f1�itos CÓ111 a conservacãô fi
'limpeza de ruas, exclúsive
despezas de maquinas, 110

total de Cr$ '683.315,30;
5.306,33 m2, e 553,55 me� ALARGAMENTO DE
tros de meio fio; calçamel1:" ItUAS E MELHORAMEN

to a paralelepipedos, na rua I TOS: - Na rua 7 de Setem�'

São Paulo, com 2 '.417,04 bro continuaram os traba-

construída pelo D . O.P. Municipal por ordem e C01}

ta {lO governo estadual

. Obras de cunstrução do Gr upo }!;scolal" Ce Vila Itoup ava, em execução <lo DOP

Municipal, por ordem,. e conia do g{}'\'� ).'110 estadual
,

Cr$ 32 882,40 t
110 valor total' d'e pIes e armado, de diametro

- Obras d2 r�forma de Cr$ 116.872,00 variando entre 0,20 a 1,00
muros e demolição de cons·, __ o Foram reconstruídos mEtros, pelo custo total de

truç&es para o alargamen- 415 ms. de' rede nas Ruas CrS 668.151,90.
to de Ruas (Walter Puff� 7 de Setembro e Brusque, CONSTRUCAO DE MU

Rua Baía e Ofidna Froes- que haviam sido retirados ROS: - Pnr
�

motivo de a-

I chlin - Rua 7 de Setem� para irab. de nivalemen- largamneto de diversas ruas

bro. :_ '}'; tO' :: em cons'equencia de com�

Cr$ 16 O(}l,OO' promissos assumidps pela
Serviço d2 demoliçãJ ,Prefeitura, foram. construi�

da casa de Ademar Fuch!'. dos e reconstruidós 19 mu"

para o alargamento da Hua com jS de arrimo e de vedação,
7 d'e Setembro, ínclusive com a despeza tctill oe Cr$

indenização do prédio 313.561,70.'
'

hi- CONSTRUCãO DE 80 ..

EIROS NA ZONA RURAL
DO DISTRITO DA SE'DE:
- Foram cQnstruidos 4 bo-

ConstruçãO' de boeiro na Rua AnhmÍo 'Zendnm

_tiva ao tri-cinqu211tenário
de nascimento do Duque ..

.

Cr$ 4·514,80
- Obelisco 11a Ponte

"Gov. Irineu BornhaU1ren"

Cr$ 3.061,00
-Construção de passeio

e muro de entrada na ·Esco-
la "Pedro.II"

Cr$ 4 . 312,20
- Continuação das obras

de construção de mais uma

I ala no Hospital "Santo An-
J tônio" .

dos 973 vasantoes, 19

tUbOSICiros
grandes na Estrada de

partidos, 21 registros e 15 Houpava Central, cuja des

hidrantes., peza atingiu Cr$ 33,300,00;
- Fcram feitas 235 liga- foram construidos 3 boeiros

ções comiciliares, elevando grandes nas Estradas da

o número .(las ligações a I Carolina e Fidelis, cuja des-

2.974 I p'cza atingiu a Cr$ ....• � .

- Foram colocados mais' 19.700,00; Construção de 2

392 hidrômetros, elevando lJ:;eiros na Velha Grande.
o número dêstes a ,. cuj a despeza atingiu a Cr$
2.502. 7.076,00; construção de um

a excavação do morro jUl1- boiero sôbre o ribeirão RQ�
to á Oficina Paulista, em thers, cuja despeza atingiU.
.virtude de compromisso as� a Cr$ fi. 589,50.
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I·
Cada uma de nós; é um

'todo fo.rin�do de partes qúe"
devem guar4�r. ent17e'si de
ter�inàdaS pr,oporç9e&, par
que o conjuJ?to seja �gra
dável. Beleza é proppr�ão
é harmonia, e se existe uf

desequilibrio éntre altura
e peso, tudo deve ser tenta-'
do para conseguir o equíli
brio estético qúe é pzímeira:
garantia da graça feminina

'

Antes de criticai,' � s� mes
ma, !diZ'éhdo�S'e gorda Ouma
g:8,_ �CQrra á b�lana. poís'
so éS,ta p.od�rá dizer aulti·.

-

- .

�\
ma palavra. C<>mo no Brasil
a altura média' das mun�e-·
res oscila entre 1,54in

li TI ii Z E B E R r.e H T E

FLUGZEUG17ABRIK IN CHILE

...... SANTIAGO DO CHILE - In a�sehbaref'
wírd in Chile eine Flugzeugfabrik gebaut WI::rd,en, fue:r
díe bereits der' Betrag von 200.000 Do11ar zur , Verfue�
gung' steht. Die Mittel hat díe ehílenísehe Staatsbank zur

V.erfUt::gung gestellt, und díe Fabrik sol] síeh zunaechst
rnít dern Bau von kleineren Masehjnen befassen-

,

FEUER BEl DER "DAILY NEWS'" IN N. YORJ{

KEIN "ATOMWUNDER" AUS DEM HARZ

��_��4,·,,-�'" ..-iJ'/!"<�-"'-'
CLi\USTHAL � Zellerfeld - Eine Sensatíons-

meldung.. wonsch auf. Grund amertkaiiíschec Entdec
kungen nach Ansicht fuehrender- deutscher 'Energie.:'
wirtschaftler unerschoepfllche Mengen von Atem
energíe aus dem Granit des Oberharzes gewonnen
werden koennen, wírd von dem Dírektor des Instítuts
lU"'r Geologie und Palaeontologí., der Bergakademie
Clausthal, Professor Dr. Dahlgruen, als "kompletter
Unsl11n" bezsichnet. Das "Oberharzer Granítwunder'"
entbehrs jeder realen Grundlage. In der Aeusserung
des geclogíschen Instituts heisst es unter anderem:
"Díe Nachíreht íst auf vollsommen unwírklíehen und
jeder praktíschen Einsicht entbehrenden ,Voraus
.setzungen auígebaut. Das Element Thorium ist in der
Erdsuste mit 2,51'1000 Prozent reícher vertreten als.
zum Beíspíel Blei mit nUI" 0,13!1000 Prozent. In Gra
niten betraegt der durchschnítthch, 'I'h-Gehalt alI
gemein zehn bis fuenfzehn Gramm Y: 'I'onne Gesteín.
Diese Feststellung fuer den Harz íst also durchaus
keine Entdeckung; sondem, bereits lange bekannt. Bei
dem relàtiven Reíchturn der Erde an wesentlieh
guenstigeren Thortum-Lagerstaettten (in Deutschland
beispielsweiss der Sehwarzwald und der Bayerísche
Waldl mutet der ganze Vorschlag genau so an wie
die G?winmmg von Uran oder Thoriuf aus dem Meer
wasscr, das an Uran 0,211000 Prozent und an Thoriurn
0,9 bis 1,411000 Prozent je Líter enthaelt.".

RELATÓ'R'W l>_<\. DIRETORIA
Senhores Acionistas: "

Effi' ohe�iêÍlcias às ,disposições legais e estatuárias. apres-';nt��os
o balanço geral, demonstração da conta de lucros eperdas e o respectt
V� pArecer do conselho 'fiscal, relativos ao exer-cício de U153.

Para todo e qualquer esclarecimentos que Vv.
cessárío, estamos à sua inteira disposição.

Blumenàu, 13 &. fevereiro de 1954 .

. Artur L. Schm:ídt � Diretor Presidente
Hans E. Scbmídt - Diretor Gerente
Hans W. Schmidt -" Diretor Sub.Gerente
Rodolfo P. Schmidt - Diretor Técnico'
BAJJANÇO GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1953

,'A T I V O
IMOBILlZADO FIXO E ESTAVEL
Im6veis 7.174,969,80
Máquinismos � Instalações ti. 505.921,3(1

7.680.749,90

TOTE UND VERWUNDETE IN DEN RAFFINERIEN

do

ADEN - In den ím Bau befíndlíchen Raffíne
rien der "Anglo Iranian Oil Co." kam es zwischen
arabischen Ar):y2itern und Somalis zu schweren Su
sa�menstoessen, hei d-enen britische- Truppen ein
grerfen mussten. Nach den bishsrigen Meldung::nwurden zwei Person€n geto-etet und ueber 100 ver
l,�tzt; zwanzig davon wurden in schwerV2rletztem
Zustand ins Krankenhaus eingeliefert. Die britischen
I\'Iilitaerbe'hoerden verhaengten usber "LittIe Ad>ên'!,
wo di'e Raffinrrien liegel1,' díe Sperrstu11d·_? afi I) Uhi'-
abends.

CURTO E LONGO PRAZO
Impôsto de Renda - Adicio-
nal RestftuiveI
Produto Fabricado " 'em

;Fabricação .

Almoxar�fado
DevedQr",s por ,Duplic::.tas
'DevédoreS Diversos
Particip3ções

REZEPTE
614. :rlfr,OO

FRANZOESISCHEN WAFFELN
250 gr. Mehl, 112 L. saure Sahne, 4 Eier; Scha.
le einer halben Zitrone, 100 gr. Zuck'�r, 1 Essl.
Rum, 1 Frise Salz, Fett zum Einfetten des
Eisens.
Das Mehl mit der Sahne glaU anruehr2n. Das

Eigelb, ahg'�riebf.ne Zitrone, Zucker ;.md Rum schau
mig schlagen, dann den steifgesch�agenen Eischn�e'
und das angeru."hrt-e Mehl zugeben, daruntE-r heb:!n.
Im gnt vorgeheizt�n und gefetteten Waffeleis"'n bac
ken Nach d· TIl Backen mit Zimt un:] Zucker bestreuen.

li.897.165,90
8.182'.657,10
8.282,308,00
1.995.611,60
14.300.000,00

PENDENTES
DiveJ�;a'5' Contas

e CONTAS DE COMPENSAÇAO
Deve.doÍ.'es _l>or 'Duplicatas
Açõ� em Capção
Direitós 'Adúaneiros

3,282.308,00
40.000,00
655.179.40

BUNTE SCHNITTEN (SCHACli'-BRETT) ANDRE' MARtiNS
Iltltrlbnldor em sta. Catart1l1

D � -.
AFAMÁD I\S CJlSlMIRAS

"M O B', sn

NAO EXIGIVi')L
C3pital
Fundos Diversos
ProvisõeS,

150 gr. Butter, 200 gr. Zuck-:r, 2 Eier 500 gr.
Mehl, Prise Salz, i Pk. V<inminzucke�, 1 Pk.
BackpulvíT, 112 Tasse Milch, Rumaroma.
Fu' r den dunkeln Teig: 20 -_ 30 gr, Kakao,

25 gr. Zucker, 1- 2 E:sloeffelMilch oder Rum.
Butt:1' und Zucker schaumig ruehr·:n, dann die

Eier und loeffelweise das Mehl dazuruehren. Mit dEr
Mílch s?hlagen, bis der Teig B1asen wirft. Ein gef.,ttetes BlE'ch durch einen Holzstab in zwei Haelften
teilen und die ein'" Haelft·e mit der Haelfte des Tei
ges bestl'::i_ch€n. In den Re.st des Teiges Kakao, Zuc-
,}ter und Milch gebeu, gut durchruehl'o?n und zuf die
fFE�ie ��elfte de;> Kuchenbleches v<irt2ilen und in guteI'lVIIttelhlt;z:e etwa 35 - 40 Minuten backen. Nach dem
Backen noch warm in viei',-ckige- Wuerfel schneiden
die alie gleichmaessig gross sein muessen unlÍ Wi�
;�_in Schachbrett zusammensetzen. Den h�nen Teigáann mit einel' weissen und den dunl{eln TeiO' mi!:
ei11e1' Schokoladenglasur ueb€l'ziehen.

o

EXIGlVEL A CURTO E LONG-ci
Tiiulo5 N�goclt-,é:)s e Ban'Co5
Credores Diversos
Divid.?Ddos nãr, procurados,

\ Dividendos,
Lucros não distribuídos

15,255,511 20

3.619.69ÚO
',' .

, 50.64000
a. 500 .000,00
3.27'i.881,30 25.700,7!l3,60

Marca Fabril da melh-o'Í
c�S-hnira do BruU

-x.,-
Linhos e aviamento.

para Atialatet
-:-x-

Rua XV. 1!180 - CX. POIUl. 1ft
BL1JM'E�AtJ

PENDENTES
Direitos" Aduaneiros em Díscus;ão
CONTAS DE C'OMPENSAÇAO
Efeitos a Cobrar
Caução da Diretorl�
Direitos Aduaneiros em Discussão

&55.1'19,40

8.282.306,00
'Í'O.OM,OO
655.179,40 8,977.487 ...0

Rio do Testo in de Dezembro dO? 1953.
ÁrthuÍ" L. Scbmidt - Diretor )?resiwante
lians :1). Sefunidt - Diretor Gerente,
Hl\nil

,

W : Schmidt - Diretor Sub_Gerente
Rodolfo. t>. Schmidt - Diretor Técnico'

Mâtfo ,útink >r- Contador reg. no 'c'Ré - se n o 197
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA i'LUéltós: E PEn'RnÂS" EM 31 DE DE '

ZEMUltO DE 1953
. -

:funw.dü em

CapiÜil •••.

FUIldc de Reserva

S O -f r e f T e n h a F é ? 6, 79'7,�8é,30
2.012.655,80

,

5.06il;.2'l3,90 '

3.5ÔIi.oOO,QO

Escreva detalhadamente ]}1ifla a Cal:l:l1 Poatal tIl I
- São'Paulo - .Jonte euvel�pe lielado com endereço.
Não utilJse. registro para nltar demora na retirada, ..
horario im:proprio.

3.2'74.881,30
20.M9.097,30

CEil'h:iTO
206.250,5(/

18.408,674,80
1,399.664,60

.

,DOENÇAS NEaVOSAS B, M8lt'l'AII'': ,.�

Caa. de Saúde No••• Se....". da ·81.1'•• Jal'iaguá,do
JoÍnvil!e
Curitiba
São Paulo

De.',
São Paulo
Inclusivel- a

1,333,
Taxa de Ad-Valoren

Agente Comercial

AoIi8iB'i'.aNCIA liii:'DiCà i"� A CAltoo,u.' 'D�UUiii:U
üü'I'A â.OS :I!üE'DICOr; Ja..í:sItNOIi -

5Lft'.iUCIDAllB IU'DlCA. - IRl'OU80 - O••lNTOUOA.'(JÔ•• - ALcoo..
LülãO � TRATAMENTOS J:SPECIALlZAD08, ;..... ---t-

AVSNIDA kuNHOZ DA ROCHA N. 1Z., - 1'--' "ii
5NDmECO TE'LEGRA'l{'ICO: PSIQUIATÍtA
CURIT1BA PABAKM

'. ORGANIZAÇÃO RODOVIA'R IA
BLUMENAU

Av.•. Getulio Vàrgas. Rua: São Paulo? 2130
_____ , . ,�

. _�-'"T'::..__ __'_.__ . T�lefone _ 1.508.�
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Baneleirante ele
estadual ele volei(,o�

'c�nt(a'o equipe campeã
nis, na categoria de Juvenis. i e

í

e Iv n, Osmau e Oládlo ,

No pt-irne íro "sei" 15 a 12

j'
Esse er.corrtr o foi dirigido

pró Cl'tlzeiro· pela dupla He luiz Gonzaga e

J� ._ segundo "sei" ioi mais' Murillo de Azevedo.
fac.l !',aaifo Cruzeiro, '-lHe ve-i O scgur.óo encontro da tar
ceu folgãuament;_ por 15 a ti, de fOi (l.i;:;putadiJ "n�re os S·.!X,

sagrando se eampeão nessa ea 12toS I'emininos d ... Bandeírau
tegurra. te e do Gill<l'·1íc·, tendo as d.�'

fensoras do (',uve Lrusquonse
.vencido racilmente pela c.nta
e'enJ ue' 2 a \'L corn 'sets" d�
15 ;:i :3 e 15 a 6�
.rago mu i+o bem dirigido

1:'01' Ercc Strartz '2 Heluiz
Gonzaga e posteriormente Mu
rtlo Azevedo·

}í'.�rall1 os seguintes os sexta
to" qUf atuaram:
BANDEIRANTES; Gemll e

Orlanda; Hiltrudcs � Bertha;
Mar-Iies e. Ruth.
GINASTICO: A;11n1!::!nfirie e

Wi:ll1y; Traudi e Helena; Evl
tA»trid) f: Car]::t,
Finalmente defronhu'an'.se

os sextetos ma�culinos titula
res do Cruzeiro do Sul e do

.karai, cujo resulíuàc final 101
(�.'= 2 3 O l.:,aar O� jr..invi�-en�e5J
(0111 "sets" d·; 1 53 I} e 15 a 3.
As duas eqUiU8') tiVEram as

"-F,j'lintf'<; formaçó:::s:
'CRUZEIRO: Cds' eTe'do-

1'0; Adi-ol1 e Cl.",ment� (Fel'
mmdo e depois Clement.e (Fel'
nando e depois Clemente);
1Vün" ':! Timm e Luizinho.
ICARAI': ano (Seara de

Doi;; Otto); Sebastião; Giib·:;r
to e Siqu.eira ;Bruno e Perei

I

..
' 1-

MO:r.�O O (�'ZE I.'!q VASTO VERJ?E -,S:m ouiri):; I TRANSFORMADO EI;::: CA::APO VARZ�ANO t7 GRA-
intecões se nao as de '11resÜ�jar o Campeonato Extra da L.B. IMADO DO OLIMPICO - A foto que aqUJ apresentam:s.
F e'D�ra ,uq,üilatar d� Sl�as possjb'lid�dfs lécn.i:ils pat�a o cer

jnã'í foca�iza, como pod<:: parecer, qualqu,9r exposição canina
!:;lme :,ll'')l':s�l�nal de :14 1I_1SCreVf'l�-:;;.e 1 S I? Va,,�o.�,e.de, pa, no estadlo ela Alameda RiO Branco.
ra a competição que demlllg,) prOXll110 var �2r lIllc1ada, com Mostra, na realidade, como anelaram as coisas 110), gra-
uma 'equipe modesta.

_
. ,

mado do Ol'mpÍCo, por üca�jão do Torneio InieÍo d3 tarde de
. Com:a re.soeresentaçao que vemos nestechche ,tmnarmn 14 do COlTente. quando, a1lós serem e=brados os penaltys de-

pirt.-= os tricolôres no Torneio Inicio do dis 14· cisivos do match Olim9iéo x Carlos Rellaux, retirou_se das
.

im.9eliaçõeg do local do lance ny_tade do público que afluiu a

d lI'l'àqueu em iterai II Baix�da. '. " .. i

n 'VINHO CREOSO'fA.lJO . n Foi um espetáculo tipicamente varzeano, onde imper..:;u'
IulJV.I!J!RA a confusão e tambem a desordem .

ic�rta,me'
os juvenis cio GrelllioE;�'ôrtivoOlimpico,

baixo:
.

,:. -,

I
com os' '''sets'' apresentando iH e F..ernanrl!)· :3runo. f' Dion; maram .assím:' _

sande os resultados de 15 3
1.0 jogo - Juvenil do Jca- joinvilanses por dois a zero,. Gonzaga '" Maés '(Reinaldo)' CRUZEIRO: 'Cels.y ti T",odo', ,13 e 16 a 14.

raí, de .ItajaÍ x JU\I'=t;iS �o Li: I contagens' de 1.5 a � .e 15 a L, I �AEI=!ENpI; '-:-.' Mudlü . e 1'0; Addison e Cleerrmie; Ma- O dois sextetos formaram
ra Tems, de Flol'lunopolls. Vi As duas equipes Jogaram as- -,Fritz; Samir' e Valmor I.Ff'r- rio Timin e Luízjnho. assim:
torãa: dos repres811tes do clube sim: nandojr' Ary -e Eduardo,

.

BANDEIRANTES: RoU e ICARAl: G:lberto e Gonza
da Capital por 2 a 0, com GINASTICO: - Anetn:u.;!u 'Arl;>itr�gt:l1!' de,H�tny FaÍs- Werner; Valmor e Heübert; ga; Bruno eFe rnando; Ott.) -c
,"set·" de 15 a 7 e 15 a 5· e Wal]y; Traude (Ruth) e llt! ea- e ·Gt:$t.:uu·:::;·alonk,e' ·,Junior. :Mpacir,� Appel, Reis.

O encontro foi dirigido pe o lena; Elfi (Atrld) .e Carla. "SA:BA:DO A'NOI'fE Arbitragem a cargo rle Eri- IRA: Lourenço e Vendejinc:
dupla Mur ílo Gomes .e GU$� DOZE DE' AGOSTO: ,O pt-ímeiro cotejo foi reall- co Straetz e Heluíz Gcnzaga. Pcrcjra e Hamilton; Nildo to

tavo Selonk Junior. Lety. e Nair; Dulce e' Marill; zado entre as equipes de [u- A peleja final da no.tada; Aírton. ",,'" duas equipes jogaram as
QUADROS: - LIRA: Cleusa e Maria. venjs di} Cruzeiro e do Olim, te�miu ,Os sextetos do Icaraí, Arthur Paulo Lange e Le, sim consttutdas:

G;ilson (Lucas) e Blásip:. Jua- '. Arbitragem 1:>oa de Helui'2:' pico, neglstrando-se a 'fitoria, de Itajaí, e �o Lira. Tenis.Clu

!
vy .Selonke funclonaram na CnUZE;lRO: Adir e. Nelson;

CI e, Ivan; Osman e Eladw,. Gonzaga' e Murlllo G.�,mes 1>'e1:' .do Cruzeíros po:r 2, a 1" tendo be, de Flonanop.:llJs, saínda rrbltrugem. ' l�raSJllO e Alvaro; Vilson ,�

.. !CARAI' - Cardoso e ATl� 11'eIra,
• .

os "sets" a:;rre&::,ntado os. re- vencedor o clube ítajaíeuse DOMINGO A TARDE \ João.drade ;
. Ruri ·e Aníbal; Felipe O último confronte da tarde sultadcs de 15 a '101 11 a 15 e 'por 2 a 0, com os . "sets" acu- Cruzeiro do Sul, Lira Te- LIHA: Gíls,m e Bléasío; Jua

�'O segundo confronto i-oi dis reuniu os sexteto, masculinos "r9 a 9. --------------'----.--------------------

e Nivaldo. dó .Icaraí de Itájaí, e no Ba(!' 'Os. quadros jogaram COU}..
.

putado entre .os sextetos femí, pendi, de Jaraguâ do Sul. as. se,guint�s constituições: ,I
.nínos da Sociedade Ginástica Nesse cotejo, os rapazes do CRUZEIRO: 'Adir e Nelson;
de Joinville e do Clube Doze Icaraí conseguiram fi vitória Erasmo e Alvaro; Vilson '11,...,_,

.'

de Agosto; de Ffortanópchs. p.:r 2 a 0, com os "sets" a� João. , I
tarde, '(j{lS O resultado :final da conten preesntando 15 a 11 e 15 li 6. OLIMPICO: Adernar e A�

srenb rla foi uma facil vitória 'dos ICARAI': Otíi;l· '(Sé!rra) madio; Valdir e Werner; Al�
"', ..._ ..'... t b '" ..........-.; -

• Em SoEguila preliaranl os
.

berto e Alunir.
sextetos femininos (1::> 13andei
,ranie.o D>:lze de Ago;b de.

.

,Brusque, e Florianopoliq res-j'pectivamente, vitori',mdo ·se as

campeãs com bastante;:facílida
de, p=la contagem de 2 a 0,
'-'sets" ,de 15 a' O e 15 a 5, t(lf!
do as' duas equipes formado aS'
sim:
BANDEIRANTE: Jenni

Ornanda (Diva); l\1arlíel1
Ruth·

DOZE DE AGOSO: - �-'.
';Nair e Mari:l José (Silvi.aJ; Le
ti e Dulce; Maria e Cleusa.

Esse confronto foi apitado
p:r Leví Selonke

.

e Heluiz
Gonzaga.

-

,.

O ·'terceiro 'enconlro reuniu
Cruzeiro d'o Sul e Bandeiran.
te, tendo saído vitoriosa a re

presentação do club� d<is '·es·
,trelinhas''o pela contagem de
2 a 0, com, os r.�sultadr,s' de 15
a 7 e 15' a 12, e as eq'llpes for

Reumatismo?
evralgla?

Aplique• das faltas. A presença. do representante' da: L;B.F;' ioí soUe!
t;:ida, f,.:rmou-se' tremenda confusão e ile'ssé intérim, in{.eli
gentemente, diversos jogadores bI'usquenses, com os ·pés e
com as mãos, rl;!tiraram á_ gua- existente na marca' da pena
lidadé.

Teixéil'inha já se preparava para chutar; quando surgiu
o sr· Benjamim Mar�arida, ordenando a Lange que não o
cupaSSe seu posto, enquaI1to nã.:" se' retirassem da!? proximi�'
dade.s d!) lam'>e os assistente. Tudo >foi normalizado, Teixei.·
r� acertou tod::s {iS 'arremessos '2 :Nilson ·apenas dois.

-; Depreendê-se, facilmente, que as ieis' e regulain.ent·')g·
esportivos for;3ffi infring,].dos v.ergonhosamente no Torneio
Inicio do Campeonato Extra "Troféu Minístro LuIz Gallot
ti"; certam·e que, sé prometia transcurs,').· nDrrríal, agora· tem
a pairar sobre sÍ nuvens sombrias. Sem juízes' à altura e

pOl'Ciàmento eficiente em alguns doe noSsos campos, casos
de difícil· selução irão surgir, tornando árdua a taréfa dos
juizes ,da Junta Disciplinar Desportiva.

.

1I00R
Linimento

eféito
sedativo de
imediato

Sanador é um bálsamo de ação
sedativa contra a dóI' nevrálgica,
reumática ou muscular. Uma fricção
com Sanador. ,estimula a circulação

.ang\únea e prodw: rápido aHvio.. 1

fJN PRODUTO DO

I;IBO RAIÓ RIO ueo R DE C ACIU XI Y tE R S. I.

.------------------__--------------

• . Habitam a zona de l'O

ne::!te fIm de ano, anUn�
ci::mdo na emissora da. Rio
do Sul. ... ... ..... .,

So!icitem a tabela de
:preQ6s ou li visita de um

corretor. - Caixa Postal,
61 _ Fone 15'1 -- RIO
.DO SUL -- Bta. Catarina�

. O P E R A' R lOS, li. T E N ç Â O !
Dedicuuos à classe operária, todo este mês

de Fevereiro
Para esta oferta dispomos de camisas xadres

ou lisas, mangas curtas ou compridas; iudo d.e pri
meira qualidades e cores firmes, a preços excepcio
nais.

Faça-nos a sua visita de experienCÍa durante
este mês e ficará satisfeito para Dempre ..

(:AM-ISARIA K.

.fAJWn.t�B�U)Íl}NAÚ
. .f'AETOS - ,PARTO "SEM DOR - GRAVIDEZ •

.

.

� COMP�ICAÇ()ES-
. SERVIÇOS }'BE'·Nft.TA�

Rua 15 ·de

••

BLUMENAU, '17-2-1954 .

ra.

I N:�:����;§���::§D�EU-
CABEYA ...

TOtal as elimiln l'ápidamen
te. Não diga lH'lB: - QU2'
dór j911 sint·:;! 'fü11l2 co,nprj
líIidos de Tog.ll e diga:
Que dôr eu sentia! 'rogaI eli-
111lna a dor (lo ol'gailismo. E
feito rápido .c' seguro·
Togai, específico de fórmu'

la suíça contra as dôr·2s.

SE VOCE Lm um quei
xo re��(lndl', faces cheins,
podeó melhorar iJ af;pecto
do seu r03t0 aplicandÓ· o

l'ouge bel!l alto nas iaces, es
tendé'ndlJ-e para os lados,
na dirccão das ümnoras.
Cu idado> C')t1'l as i'ob;ance
lhas: muito f;n�ls, elas acen
tuam a l.argura do___ rosto,
l\rão ]hes rIé uma curva ar

l'f'dondada, ma� fac;a-as pou
quíssimo curvas, na direção'

I
das temporas. Os cabelos

fofos, levem·ente levados pa
l 1'a trás, afinam a parte ,bai-
xa do rosto.

'

j

NDER

Novembro, 1051

MARCA DE GARANT�

,

j. •••

� ",
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UDNeo
João P..ÇJripino:� Obtem fovc» es

de' através dA
RIO, 16 (Merid.) - A' essa

altura da situação, acredita-se
que está inteiramente cncer

fado o episodlo ;.:;<:litic!,l do
Ceará, entre a UDN e 11 PTB.
(., sr- V2r�� s, por íntermedío
do sr. .roão GJulart . deu or
dens para que Os tvauaíb ístas
c=arenses suspendessem os en

ts-ndímentos em facfJ ::<.(1 avan.,
r·1S e rocuos da UDN. Acre
dita-se que &1·lU do dose]o ,i�
"noiar a eancl oarur.i d.i SI.

rvr."ni"1.es Pimentel. di) PSD
quer o chc-f do G'3VêIii:; r e.ti
r;Jr da !lr;>s.der.cb di P1'B o

J:Jngo.

Hão acredita o sr,Adhemar
que haverá golpe no país
ruo, 16 (Merld.) - o

I
acredito no Exercito. Acre

sr. Adhemar de Barros, em' dito no verde-oliva que é

entrevista, respondendo a I um deefnsor, não só da or..\
uma pergunta sobra a pro I dem externa como da or

palada República síndlcalis ' bem interna. E' defensor da

ta, declarou: constituição. Quem sair
"Sou favorável à organi- centra a constituição apa

zuçáo dos sindicatos mas nhará e eu ajudarei a dar.
contrário a esse sindicalis- Mas não acredito em gol
mo que está sendo feito pe·! pe".
10 Ministro do Trabalho. O t

��:�:r���áEh:;;�l��so �!��::llliillnda desa-parec·l� O O maillrigo para a nossa t rrra. 80- I -
. .

-. ..'

�:�;f�r:::: ;::,:,�)�:: suspeito namorle domaestrotou ouvindo ameaças de I
frolp'� CO_In grandes �rev(�! -- Us 3 varias nomes e é motorista

.

'.

e agrtaçoes, etc. Isso e um I, ' . If " , _

.

.

crime "les'}patria" Mas . F,IO,_16 (l':_e!:d.i - A.p,_h-
_

�_ : 'f
•

.! era do 1.0 Distr.to anda a pro
nao acredito em golpe. Nin cura do motorista lnácio Pe

prontuário

VENDA Dl!lSn OIARIO
NA ENGRAX.'\.TAJU.A-

PONTro com

dar golpe. Admitimos tudo,
menos atentado à constltul

ção. Aí está o Exercito. Eu

Quata das disponibilidades cambíats que serão apregoadas em

.m\.hllco pregão a realizar_",,' em 17 de Feve re lro {'I" 1954 (quarta-
feira, às 9 horas).

45.a Llcítaeão de Moédas estrangeiras
MOf:DAS - PRAZOS - ra CATEG. - 2.a CATEG. - a.a CATEG.

4.a CATEG. - 5.:\ CATEG. - TOTAL

A:�iús � Coroas Suéc�.';
- ('r$lO,nO.

- Cl'$2,00 - Cr:i>2AO - Cr$3.tln - CrS4,flO
acontedmentcs no norte fluminense

to teve morte horrivel entre

ferrag�.
.

o delegado 'de TeresopeIi3, Go.·
dolfredo Ferreira' da Silva Fllho;
logo que foi cientificado do ocorri

do. compareceu ao local.· Auxüía
do por voluntazíos e pelo aervtço
hospitalar daquela cidade serrana,
a autoridlade remevs.i todos os pas

sageiros de entre as ferragens 'do

auto lotação. providenciando ao

mesmo tempo o seu transporte pa
ra o" Hospital M1micirn1{ de Te�·
resopolís
Internádas naqueel noscopmío,

as vitimas foram identificadas co;

mo sendo: Teresa de ,1esus Matos,
de 25 anos, solteira, residente a rua

C, 51, em Deodoro) com contusões

graves. Aures Neves da Purifica"

ção, hmã do morto, de 9 anos (rua
Amorim 511; Neli di:! Purificação,
de 18 anos. tambem irmã do faleci

do. ambas com contusões graves;
Helio Santiago Faria, de 23 anos,

solteiro' (rua IJ!acemB.. 1,636 em

NilÓPOIlS), com' fratura das duas

icoxss. Mar�mo. da Purificação So-

uss. Italír, - Pronta - 2.000 - 1.000 - 3.000 - - - _: 6.000

US$. Iugoslav, - Pronta - .000' - 14.000 - H.OOO - 7.000 - 3.000<
- 40.000;
US$ Japão - Pr'ontn - - - 2.000 - 7.000 - 1.000 - - 10.000;
USs. Uruguai -Pronta - 17.000 - 4.000 - 6.000 - 2.000 - 1.000 -

30000.
. .

1"1'. Francês - Pronta - 1.50.000 .- 700.000 - 1.400.000 - 350.000 -

- - 3.500,(){J:
Coroa'i Dina -

Marquesas - Pronta - 7.000 _.;, 28,000 - 56.000 - 7.000 - - 9[1.000;
C,Hoas Suéeas - Pronta - 10.000 - <\5.00tl - 40.1100 - 5.0011 - -

JO!íJJOO;
/..e-hs - Franco Fruncês - Cr:'l0,023 - Cr30.034 - Cr$0,f)43 - Cr:j;0.057
_.- Cr$0,142'
Agias - C�roa'i Dlnnmarquesas - C1'$I,50 - Cr$l,BO - C1'230
Cl';;3,01) - Cr$7.50:

Invadiram a cadeia e
lincharam os criminosos

R A S,
ESPINHAS1 ETC.

RIO, 16 (Merid.) - De

pois de manterem violento
tiroteio com os policíaís da
Delegacia de Natividade (l'e
Carangola, centenas dé po
pulares penetraram no xa

drez, onde se �ncontravam
os presos, "Joacír de Arau
jo e Elí Sinflorio, matado
res do motorista Sebastião
Perez e acometidos de es

tranha

os criminosos.
Em consequencía do tiro

teio travado com a policia,
�-=..=-=--=..-=... �
PA.RA fERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES1
COCEIRAS,
F R I E I

saíram feridos OS guardas
da' delegacia, varias. popula
res entr'e os qUf-is. um mar
reu no local da ehaciria.

CONTINUA A MfLHOftA
DO SANTO PADRE

Golpe De
A Reformar A Constituição
Manifésto da UDN denunciando o movimento sindicalista de Gculart

Varga� Destinado

RIO, 16 (Mer ld.) _:_ "Vou famunicacão a ser ic·ita petas empolgado pelos comuntstas, tou os>:,; Hugo Bor-ghl. nome
h·r a mais grave das minhas classe; produtoras ao Conse, .que estão se aprovertando da já votado pelo sr. Lucas Ga�denuncias ao país - declarou lho Nacional, examinando o situal;ão, acrescentou: "<"z E BOl'ghl não O;,:l mars
O dFPUt lrIO Herbert Levi, mem mo?imento. síndicallsta nos

_ Exarnínarel a posição no dI 9 c Isdr- IHl .; uru I11'OvÍ!'·len
bro da UDN de São Paulov a- mecs rurais, sr. Getulio Vargas na sucessão I

to 1llilllil'ado pelo Cute í

e, can-
nuncíand-, ;.:I Ieítura que ürá,

.

Dell0is d,� aj'j�'lr. que- a.- pan]ist.:l. Mostrarei' como ,'1e d.Id.ato qu·" é d{, um. D.art'd.o di
lwjf', :1--1 tl."ibl'na da Cama"'l .

J
-

G u1 d 1 U' K
fte um ln,lmf<:';'O (,a sec"'ão d� clla que O sr. oao_ o a�t Ja I destruiu ti candidatura do

sr'l'
flgl ;. pc 0. sr· D:raJ.dra eu

". perdeu o controle fio mOVlmer!. J Janio Quadros, '1ue a todos tende]an. fIgura 1Ig:u'I!l [lI? :::1'.
seu _partido � de um memol'ial til sindical:sta, a (.>ssa altura parecía :..deal e ag'll'a apl'ea,"n- Getulio V':rgas. O qlle C!ese-
d3s classes r�;:,dutoras, ('lue , ia () sr. Getulio Vargas é criar
Rl?l'Ú envlac1f1 a;) C)iJselho i\'a- um clima de desassossego no
dona! Ué Segurandll, denunu-

C 18d
.. -

I
país que justifique, medida;;

�:�rI����r!�lfl;J��s:�����{�7 DOSO I ou-se a poslçao �� ��n��genCiaJ como o ,ogtado

-- Denun.clarei o golpe que � • , ADHEMAR NO RIO
o ,;1'. Getulio Vargas pr::!gUl',l! d s pBrlua' f'I·OS car,ocas

O sr. Adhemar de Barros,
tom São Paulo p(.ra reformar a I fi

. q�le d')mingo regressou de. su"ConstituIçã.J. Em São Pa,:1o U VIagem aos F.stad'.\s Umdos,t.'ltamos realmcnl'':' em e,iad� presidirá, hoje, nel:ita capital,}1ré_revolucionan.>. e nem mes uma reunião do Dirt�torio Na-
mo em 1937 o sr. G!'tuUo Vai' RIO, 16 (:\i(:rid.) - Com a I D desordem. A situa!;'ão do donal do PSP. Em São Pan-
gas d'eixo<l enírpv.'l' de 11'úd'J eleição do ConsdhtJ DelibPra- porto é dif:d�. havendo com- lo, o che:l'e �y?ssepist:l prest.)uião elar,) seus llrop,)sitos g"l- tivo da Uniã'J du:; Pnrlnúrios pieta subv2!'sã'J à G.utor!daâc. declarações ci.e fundo uutono.
pistas. ... do Brasil, consolidou-se a po- Os portuárias estã.: submetí- mista, veru(>rando a interv(m-

IUANU'f:�TO .G '\ unI\; sição d,:s portuáriOS que há dos a um gruDO que nmga a dio de pdi.tlcos estranhos ao
Em seguida passou a trall'r muito stlsteah:rH a luta contra desordem, amparado pelo Mi- Estado na sucessão de São

da de(_Jisão dos seus correl'gio o pelego Du(tue Assis, deven- nistério do Trabalho. :i.utare.. Paulo.
naI'ios d·? São Paulo: do dentrQ de um mês o conse- mos contra jsto, njudando {'S Um dos' objetivos d3 rau-
� Pela primeira vez a UDN lho eleger nov:t diretoria, O autoridades honestas fl. manter nião de hüje é justamente o

paulista aprovou por unani- presidente da junta ut'clarou: a ordem sem abrir mã'J' das d;, fixar a linha politica na
midade um documentJ' Lerei "Mostraremos ao país romo nossas reivindicações", ban{.ad.� de acord:J (!O�.1. (,S uI
trechos do memorial e da co� uma coletividade reage contra I timos ac.:;nte�im.entos.

SE.NHORES
AGRICULTORES

t'''''

Acabamos dé receber no
va . remessa dt',;;tes

.

afa
mados Tratores Cana
denses - adquira agora
o vosso trator pelo novo

plano de vendas a presta
ções.

Solicitem-nos uma de.. ·

mOAstração sem compro
misso.
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