
RIO, 23 <Meridional) - Os acontecimentos tendem a
con.fl'mar a aliança P'I'Bi-.Adhemaz- de Barros ou a tentativa
d,,,, alíança nesse scnttdo, que significaria a recomposição da
frente populista dr- 1950, PTB_PSP, que elegeu presidente
da - He!iühlica o sr, Getúlio Vargas, No restívo e concorrtdo
embarque do senador Alberto Pasqualinl uara o Rio Grande
d'l. Sul, ontem, em companhia do S1'. Jono Goulart, o C:;S)
kl nbordado peI,a presidente nacional do PTB quase a

déSco-1berto. Ao s�" Barreto Pinto deu instruções para lançar o as
sunto- da tribuna da Câmara e ao sr. Alberto Bottíno decla
r ;"u, segundo o depoimento que este - prestou ao repórter, o

seguinte: "Ainda nã; há nada de definitivo, mas tudo pede ,

aeent.rccr". Mas não confir�ou nem desmentiu a pergunta í
-que esse parlamentar trabalhista de São P;!u10 lhe Ít::!z: "Ha- I
verá uma aliança entre o sr. Adhemar de Barros e o PTB.!
de Sã,� Paulo"? f

Adhell;ar uo R, Grande

I
PTB mais lima fragmentação J

OtL�ro 5!1!�toma. n;:vj2�dor do que resta desse agrupa,
eJ.'j dísposlçãn entre em que mento em torno da Comíssão
í\e encontram os srs. Adhemar de Reestruturação do PTB
de Barres e João Goulart re- presidida pelo sr. Rt.;drígo B: 1';" Imtituh de Tecnolngi<t 'de ãIassachussefts llá um, IaJwratótio 'SAIGO:N, 23 (DP, - Corrrurrí-
sid'2 no fato do chefe do PSP Filho. c;;pedal em lilte �e estão realizando exnerteucías para. a preservação cu. a

_
prealdencla do Conselho

ter seguido para o Rio Gran, " .. "Pode acontecer" . . .

'1i> alimentos. Filés de peixe estão sobre uma. correia, sem fim e es,
que o .sr, Travan dirigiu

d,::! do Sul, para assistir o Ian, As declaracões atribuidas
tão sendo suumenües a raios de grande intensidade; e em �egtlmlo Chefe '-lo go",v:crno e demtsão de

� H,S
-

):tctrIas que cansam a detêrinração de alimentos .são' destruldas.çanuanto da candidatura do ao sr, João GOulart, segundo Tomitte';, peixes e carne fresca foram submeüídos à �adia�ã() e guaro
seu cargo de Ministro do- Ex-

sr, AlbeI,'to, _

Pasquallní, a fim as. quais o PTB poderá mar; terior: .A..o que conta, T.ravan
d

'

t· 1 daríns per três meses sem se deteriorarem,' enriquanto que batatas rc-e prês 19m-) pessoalmente ehar . com a candidatura do .. . ... . . ", não, recuarâ r

nessa atítude, ape-
junto aos seus correltgíoná- s Adh d B'- ,

ststíram dOIS anos. Os r'llOg" dos varres elementos rndíoatãvos variam
,

rios' Os p'esse "istas r' .J.: P cImar ' e
.

arr ; s em muito qu,�nto<
ã

: duração, de sua f{f��a. Raios de alguns elementos di. sar de ter o ChEfe do govern'J

den;cs s-gund�'� s ttgrat "a? ' �;: 01' motBlvaramt, pl!m mínuem em cinquenta por cento de tntenstüade em poucos segundos; ressalvada sua_ confiança pedin
vas alc�;lçam, a ��s esdIlna41Õ t.�Pd�c t

uo sr.
_ ar�e .o

t
ln- outros levam algumas horas, dia "OU mesmo semanas. A despeito (li do que o antigo Igtnistro pros-

mil' Com' a díIs' si
-

a doseI -, u:a� e a sessao e on em

I
preservação de atímentos pela irradiação encontrar-se ainda na fase

,-
seguisse no posto. Moti't'JU es·

, po Iça0 os e_ na Cam-ra, ,

t
.

l'
-

1 ti d' 3 d d
. - -. , -

m'::ntos do PRP de I ç D'
�

d ,,�t
experanen aI, eS"as tentatIvas que se rea Izam sao parte (e \1ln-- cem - se J?f 1C,0'" e em,1.9sao '.a Ol'VlsaO,

um candicht,) 1'0 i:ntaren: '

lsse o ora 01' qu_ e!; ava lluad{)c' esforço ]"IlHa evitar a perda de alimentos c, ;lssim, aumenta? do Viet-Nam e a "do� que isso

lel'tor'ad' s'g 'f:r' w ' at e (Conclui na 2.a' página letra II) a dislJonibilldade de aUmentns dos povos do mUÍldo livre. (.F<lto USISj co.usava". -

O I n, lcarra, per an- ' ,

,.

�t�����f�e;��i�� Não permite mais especula ies a
��1���:d;::t�r!�61���������,. ,. '�presente!' -CO II" 11tos entre o PTB e o sr. Adhe_
màl' de Barros �m Sã,) Pau-

'

Ko" �nas não ,conseguirá, de Plano para corr,·g.·,nlaneira nenhuma, d.3 acorda
-

-

conl os pronnncíámentos já
vistôs, u unidade do trab:'l
lhismo naquele Estado. O sr.

Adh<mar de BDrr,:;s contará
com o apoiJ oficial do parti
do, lna5 determinará essa a

proxinutÇf,J com a cupoh elo

RÜ;, f!:: (Med<llonai) - fi
'I;:ribunal SUllerior Eleitora!:J
l'rIlVOU divb""as moüificaçiíf'R
ÍI!lwtluzidas !tá tf'mpos nos

c�"'iUIO� ti", lJDN. Entri: es
ras luodíHe:,tçõ(�s esti.f. ineinilla
:J, dee"nent.' Ü" uma emende
ti,) df,put'\do .JOÍ!f, Agríl,!na
'IUe Ili�põt! sOllce o. ensos tIl'
di.'s.'r�ão do partido:
os infratGr(_l.S dcstns
marrefras:
A'h-ertencia Silfi�)Sll, :ldj

ve rtêneía públicll, desligllmell_
to prlwisóriu c exclusão nos
quadros do 'partitlo.

s

/
(,

/

- o
ANOS: BLUMENAU,

IiECIF'E, 2a (iÔ/!erld.) - l!.
impr!1ssl\n dCminnn!c. entre
os observadores da pclftlca
kcal, I� d� qlj{;·,;, sr. J'JálJ
Cleonh s pt:t'dbu a primeira
batalha para obter o apoID do
PTB. O sr, Alexandre F·OflSE>,
ca, ·:nviac!o do Rio., dizen,

partido os membros do dire
tório. Disse que o- PTB Te&h·
zaá sua ccnveneão no dia 30
do corrente, tendo como ba,
se o aU'JiQ a candidatura do
sr. Cleõphas. Mas () df':pnta.&:�
Vléira Menezes, das hostes do
sr. Barros de Carvalho, suge,

ATO:\ofOS HAUJOATIVOS 'l'RAB_"-LHAl\I l'AltA A rrUl'IáNII>ADE

o sistema

BERLIM, �3 CUF\
doesaparecimen1'o do
da segnrança Otto

de

BOGOTA, 23 IUFJ O; natureza das acusações con-

jornal HEI Tiempo" anun-I
tra o escritor que desempe

da, basea::o em informa- nhava o cargo de diretor
ções fornecidas pela radio das publicações de livr..:s
difusora nacional da Guate-I clas2Ícos guatem:lltecos.
mala, que Edelherto Torres, ! "EI Tiempo" anuncia, fi
intelectwll gtlptelmateco, I nalmente, Que foi pedida in
foi conde�ado à morte por I tervenção do embaixador
um tribunal militar que i norte-americano junto ao

julga derrotado O regime governo Castillo Armas, pa
de Albenz. Aquele jornal' ra impedir a execução do

guatema1f:eco não precisa a
I
escritor.

seachavam presentes àque
la hora clItros três "pais
da pátria", três cr!üÍnuos
e uns três curiosos cochi�
lando nas galerias.

(k cICln.-::ntos
té,'nico,;;, está ultimand:;>, a e

laboração de um plano destI
nado a requisitar gado para
abate, prevencto, _ inclusive, Í)

puxilio das :Lorças do Exr:1'
'it., O referido plano especi
fica as zonas C'Jmo entração
do gad'5. invlernaelas� etc"

prevendo tambem requisi
ções de vagões das' :ferrovias
para o transporte do gado.

O c :1. P::;rlÍrio Paz, prefei
to, 'em exercíc�;), Iitl capital
ba:1deirant�. confirmou que
t'C;1C!uisit:u'ú forç:l militar para
trazer : gado ao abate para
Sã) Paulo sC iss.'J for ncct's-
súl;io. Pl�OPÔS lTu,smo' esta
(Co)lI'h,i na 2.a lláglna. lej,ra, e,

COJiFERENCIA
Por onU,) lado, informa-Sê,

nesta ca9ital, que I1á dúvidas,
ainda, sobre ti' chegada do (�
missário qee a VDN cnvicu
a::> RecUe, Desde terça-feira
qu·: o sr. Joí'to Agripino k',r
ta emb�:r"ar s�nl o c.-:ms6'

guir, Os telegramás d'=spa..
chados de; Pernãmbuco dar.\..

RIO, 23 (Meridional)
As autoridades monetárias
estão realizando estudos qu·e
visam corrigir o sistema dos
1êilões C'\:! moedas, de m:do
a assegurar o aba,stecimento

dos 'pl'cdutos essenciais· e eli
minar a importaçã-) dos arti-

gos slll)-�rflnos, Cogita-se pa
ra esse fim de restabe:,3ccr as

caias para d:terminados pro_
dutos fundamentais e tornar

não licenciáve's certas met'
cadori:s que »:'ssu':m
lar nacional.
Tais providências estão

�)2nc.;'o reclalnadas p'i:rquanta
'apesar dos leilões, muitos ar

tigos de pr meira nccessida"
de continuam faltando no

mcrcad), corno o é o caso, pJr
'-!xem.r;lo, dos antibióticos.

O ,c::llltingendnm!:nto das
imp: rtaçõe-s é séria mas ,acon

f:dhavcl ,::!m virlutle da que
da das n:ssas exportações de
c,;:fé, sabendo'se que- no cor_

rcn te mês o Brasil nã,) conse

guiu vender mais d2 1.0 mi�
[hões cle dólar,:,s de café, fa
to dos I11flis graves e inquie
tantes.
A presente conjuntura não

permite mais especulações,
s':b 1)'30a de arrastar o Brasil
a con.<:.?quenci.êsr itnprevisÍ�'
veis.

Poquis,tado em, São
Paul,(), o g'ad', 1>ara abate

lHO, 2:1 IMerid.) - Tele
grama' de São· PaL1b informa
'Fie acaba de ser divulgado
tlHCjnel,"! l't1pittll que a }lr,:fei_

)\'meaca a (OFAP nacionalizaras
•

fr;gar iF ic os
febre de aumento

• #

eX/5t'entes t:lO paIs
lUIS generos essenciais

IUO, 23 (MeridiGnalí -

Com a entrada em v-igor do
s&lário-mínimo, houve, co-

1113 era esp-el·ado, mna su

bida geral nos preços dos
- _. - - - - '"__ . -

generos alimentícios e uti
lidades., A resis
tencia oposta pela COFAP
não tem desanimado os au

mentistas, que prossegu'em
na lUla para a elevação c:e
preços, usando todcs os

meios e maneiras para eon

[;eguirem seus fins. O caso

do açucar agita a cidade,
dado que o aumento plei
teado pelo IAA é esmaga·
dor para a jú exgotada boI
:38 eh pOvô. Agora, vêm os

produtores de leíte, alimen- W,lshington, 2:3 (UPI

to essf'ncial à população, Um grupo reduzido e can

manobrando para r.'lajorar çado, mas teimoso de sena

o preço do pro::luto para 7 :01'05, prOSSeguiu hoje pe
cruzeiros: O assunto, por Ia manhã numa d�scu:.<;são
enquanto, está sendo e3tu- interminável, em obstru
dado nas aUas esferas gO-IÇãO aD projeto de lei sobre
vernafi'cntais. O problema a energia atômica. Com a

da carne é o mais grave" penas uma interrupção
pois está havendo sonega- técnica de vinte e cinco mi
çãó do produto, alastran- nutos, às cinco horas da

-----------------,------ madrugada de ;hojle o s'e-

nado norte-americano a

chava-se r€\tl.flido há qu:a
.renta

.

e tl'-ês horas, ° que
já constituia a sessão mais
prolongada dos últimos
seis lanos. E tudh indica

que' a sessão monstro não
acabará antes de amanhã à
tarde, Alem do orador s'e

nador James Heastland. só

P.\JUS, :!:; ItJP) -- Os inimi
':0;.; ÜO prim"Íl'o ministro Meu
<11',; F'I'H.ne(� CO!isPguirnrn adiar
.i, V'JÍ<Wüo final sohro o acordo
d.'! urmistieio na Indo-China. A

OI}.'F:':�Cl ,,,tá sendo lidcJ'ada
;"(H? Gpor�f':; Bl'Jault antigo Dli
nlstl'il do cxtel'iot' II quem l'ren
,'CH ,::uh,;Utuiu eln plena coofe
Nnda <lf' G nobra. Bidault e ';)u

lrüs d�pu!ados da oposição não

compareceram n. sessão da tar
di} de ontem, quando deveria
inicim',se a 'dehate sabre {} a

c'Jrdo de Gonebrn.; e a discussão
foi adiada, p'ara as trêS horas
dll l:.u-di! de hoje.

do-se pela cidade o "mer
cado negro". Os frigorífi
cos, ao que a�egam a,s au

toridades, retêm a carne e

O povo, aflito, rodeia os a

çougues, A pouca carne e

xistente é ven::lida às es

condidas, p':r preços supe
(CIlItt'Jui II:!_ :l.a. j):it;ina.' letr"- lU)

Surge a oposição contra
o premier Mendes

france DiSCUSSãO INlfRMINDVEL NO
SEffJl�O NORTE AMERiCaNO

'Land - Rovel'
"SAlVIARCO S. A."
- Blumennu-

Condeaado à morle UI
e�crit8r guatemalteco

Em andamenta o {<DiROmiu)}

Concluida
do plano
BELO HORIZONTE; 23 {Dl) Pi. do {) govemador Juscelino K'llhits-. teres eh Central Elétrica Ofe'f�f:e.'

fonso Casanova, enviado e.'PlleÍal chek acionou a chave eletriea para I ram um almoço' ao governado!', ",u-'

d'O JORNAL) - Via Meridional) a ultima expIo"ão e. em seguida, toridadcs dO Estado Il Tepresentan�
- Acaba de ser c:mclttida a pcr.ELl" fez J1l prímeir;:. t"ave,'iia do cann} te': das classes pl'odilto:ras Pl.'llllW
rrtção eh m�ior funel hidroelélrico em companhia 6� sua comitiva <e t::s om S::.1to Grande. Nessa - CCll

do Br,"!sil em volume d::. escav&cãn, dos <liretor�s c engenheirop. �1",
Central Elch1ca de Minas Gerais

RIO, 23 (Meridional)
O Tribunal Federal de Re
cursos, por seis votos con

tra um concedeu habeas <

corpus ao sr. Ricardo Jaffet
ex-pl;esidente do Banco do
Brasil, cenul1ciado por pro
cesso da comissão parlamen
tal' de inqueriio .para apu
rar as transacões entre J

13anco do Bl'ãsil e Cf jornflJ

"Ultima Hora" 'e cll1pre�as
do seu grupo.

O relator Aguiar Dias. �m

"xtenso voto) qualific'ou
denuncia contra o sr. Ricar
do Jaffet como monstruosi
dade juridica; entendendo
que o processo instaurado
foi sem justa causa e mo�

Evado somente por motivos

políticos.

que realiza � obr�,
ETAPA FINÁL

O referido tunel, que medo! 4. f;';)'�

m;tros, dará esco"mento ás ág>JdS
do rio Gu::nhães que irão alimen
tar 0= g�radores da usina de Salto

Grande, no municipio de J'oanii\ln
SUIl conclusão constitui (I fim 11::;

Concedido habeas ..corpus 10 ex
presidente do Banep do Brasil

"'voram o lGú

....'f
, ....u filho I Dt,.Ib�

ueoa D! CACAU XAVI!lt
-._,,_ .. _fleap.... .....-

"" ....... ,........ '.
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SABADO

cscnu, quem Jevanrasse a Voz .. ,':�

tra- o _g'ovel'no ü�gi:ês. respons=Lci.
liZnndo-.� p�1as I�D1a'iões d·::;jstJ ..;u�,

<'ÍJ nas o, h"j<!. segundo·· produto

da pauta J:: expru-tacãn. O nl't·;'iJ.

rtCCHlH:ceH com u chá, que é lun-
;:::;ê todo d.:- C�i1.i..i)� e cujos preços

tambern 5:50 cncTJo\ados pelas '11-

\õrid-adef: britaniç-��. A Inglaterra

é um' mercado consumidor de . a

cau ,:; be )edor de lhá. :F�elu."'n.l'�ll·

1e. '.lllí� não OC'OITEU !l .grHn de ,'.l1.H

lihU,ll1. jÜ'lTlal enrrtra

de \�l'<J e outro prt)('�'lj-

dessa ordem, acusar-se o goV-e�IJ'.()

porque não esclareceu os coneuiru

dor ;f. I� ror», dos motivos G"" 'l'

tn qo _ut'oduto aqui (�;�ntro?

Nilo entendemos a afirmati'!� U�I

nota do '·0 Esrado-, de que·n JH'r,

rnanencta das" cotrll�r1es atunl, do

café, deseqLlíl�,b�a o merendo .t)"

carnbío. A se-r vcrdudeiza essa 1f::'

se, a 501uçUH para o Brasil SE'd.3

lutar hvi�, paru �';n31lhã b::.ixar (.

precG.· M::.<; urna tal e�periencia j.i\.
foi fei.ta. H partir de seternbxo (te'

193(1. A quedo. d!'." cotações !l,'"

'll)p')�·1"u. .0l}""I)), .: em nenhúuta

venda mní.or do produto. E a l'h.,,:,

,',I prover. é que tivemos 'de (iUei:
má-lo I)!trn salvar da ruina tot:·"

0_ cuíezats d-::: São Paulo.

Nr,o hn país orga.nizado do ruvr,

do que estef a díspasto a avilt:,,·

os precos da sua proóucâo. I-l.)jl�.

Inicio do Festiva! 'ComemorativO ao 3:0 Aniver�
sértó do Gneme BlUMENAU 1

( I H E
( I N f

v ,

BlUMENAU,
BUSCHr

tãO' flL-M E

às 4. e 8' heras !
às '8;3'0" ;hóràS !

f E S 1 'I·V"A.i �D O
JOHN PAYNE, DONNA REED, e milháres (k·i'igur·al� •.

no magnífico filme e:,m tecnicolor
.

DOS'
:

SETE ··MÂRES

,.......".;t;;j,�,;!;;y""m 'W'j' ,

, ,
.

. EJlletl(J� .. O Estado ,'e São P lil

.

Pelo"pr.i:s.ente· j'lêàin copvocái:los' eis senhores actoritstas lo" que a nouuca de �lta dos fM/··

desta Sociedade. !lura· 'colUoarecerern à Assembléia G-eral Or-- I pr ins Impo: t.ador t.s americanos d",

d�nária a 'r�alizàr-se no, diã IS (dezoito) de �temb�o próximo " ca;é . irritou. os con;;�midore3 tlo··

víndouro, as nove (9) horas, -em nossa sede social; a rua mesucos. Xmga, entuo. ele. o !to,

15 de novembro. 117. nesta cidade, para deliberarem sabre I verno feder:'.1 P0l'qu'e não :):)re'L'

a seguinte:
ni" o público amerf.eano' bp.bed·\!'

,
'

ORDEM.DO :DIA , .

. 1.0 - Exame, discussão -e aprDvação do Balnnco encer.,

rado em 30 de Junho de 1954, -eonta dos Lucros e Perdas,
Relatório da Diretoria e Parecer do Conselho Flscal:

2.0 - Eleicão da Dirl_õtori� para o tríenío 1954 a 1957;
3.0.,- Eleícão dq .cón$elho Fiscal;

.

4.0 - Outros assuntos de, interesse social.
Blumenau, 15.de julho: de 195L .'

HEINZ SCHRADER �. Diretor-Presidente
AVJ:SO·

,
Acham-se à-dispoSÍI;ão dos- senhores 'acionistas, na

socíal, os dDcument.os a que 's'':: . refere o artigo n-o

Deereto.Leí 11.0 2627. de 26 de setembro de Hl40.
A DJRÉTOR.lA

BARBA )'JE�,

leito.
qual.
trata-

viOf_; .TJ!iTI:.:ul:1fitj,·o,,:, :', ,"1if.;:; t.�lJI

r"Jüi1T t�victF-ü

!)"ijj'r.nTi- 9 prj'nH;nr.nCj� 11i);- i iJe.rliir1� pt'i'tl"lE. os

Ü'il'r..t;·:i -, d�L \·i.aÔt-"lfl ti�� SaBia.-- ioi �;;.,.nr,-,E 15 riias.

f'fi'l'l): J n, Cl.aso.:-;:. f'fiH-l R�-liitl" di:: [;:r:: 5662,EiI ale

:!', Cl!l�:-H-=: ll1r-tlnrrli!H'ia

j]'lPORlú� iJlt"hild!6

S!.t.i.da rir S�ltHn- ern HIÜ, i; .j, 7lJ fi e Ij 11.

ltifr,lffi!ir'Õ;:s.;; U::t. Ae-ftu'ia ti � Vh1grliS

BRASil ( L I 'p P E R
R e f ó r m a !'I -0- P i n t'lI r :l �

Hua Ha.i�ü, a:; -- Telefone 11:13 -- Cnixn Il)n�ta]
lílen:llL

C A S A
.

D O A M E R I C A·NOS. A.

�ecção Hom'stica

Rmr 15 de Novembro, 473 Tel.: 1532 K
NOSSA· DIViSA SERVIR

lé·m dissu. deverá esta comis
- são entrar em. cont"t, em

'os' líderes d�s entida·de� de

classe dos Est ·,dos do Rio. S.

Paulo ,2 l\l!irl:iS. para que "

movim :=nl; pelo" congelàrnen-
'

ta da" preços asSumn ca��ter, .

.

nacionaL e que todr;,; se' ii·�
manen1 na luta.G

'1 .·�fíii\''' govet'llrunc •. 1.al. falou em

I guida, para erguer um brinde

RuI)i1 :chek P?1'!l congratLlI'Cl'-se
com os l'Esponso.\;eis pelo t1'3bu1l1o,

pela compt�t:!ncia e elltl1�iaSlno qne

dedicalu a sua t?ref:?. ....<\SSiN.'.l·· t:"

qUI! é motivo de jubilo para Iode·;

os lnineiros o rapido andamênf')

da construção da u;;ina .. F!!.lou, :riu,

da. o éleput:'ld:) ErniIio Va.'�c(_1.nt.c;::·

o 81c�ncc lh�(:��

rea1iz�l(:JD para ., econornia

Ú�do e salientou, que o sr. Juscel:'.

no Kubitschek vut'. rcjLlvene"C�I1'
do o \'elho c·ol'ocao de Minas, 'IL"

eOlneC�l a palpit3T pora c'
soo

Por 1'1ru.. o govcrl1&dol"' l'tLineb'! •

r�gtéideeendo ��;; nlallifeSI?�õe-. r,'"

feri�l-"" " 'reyolução que cons",tt,

seu oL..... no d? en�rgia e trr:n::-pol"

teso
.

A iltaUgul"ação da usin:l do

Saltl) seri! o jniC'io da redeJ).{- Ü -!!

c:'J)]oulic,a de 1\lJ:inas - ass{nal�u .�

cTa<'nr. R�;pid'llnente. será dtiPlt

cado () nUDl.erO de opel'arios e-xú\ ;l_

tividade 11a indm:tria: de 150 111'1

são hoje, pa.sarão a S�r 3)1)

;;.rn futuro próximo_

Jõ:as de ouro e platina -,- Relogios de todas as

cas - Canetas "PARKER",

Oculos "RAY -BAN" e üllll'OS .. ,_ 'l'lIdo is;n

pdos menores p1'�ÇOS, &

(
niedid'a aO presid::nte. da C.: O.
F, A. P. mediante deposito d.::!

! valor cOm') 'única solução pa-
1'a resolver (I !lroblema q_a
falta de carne ali e em out1'c5
c�'ntros c·:nsumidores, sr.. lu celino Kubitschek

tal' contas _) .povo de seus atos a

frente do Go�erno mineL'o, e en

tão pDderá d::.cl�!.rar. sen1 rece:-D. ...

contestação. q\l€ cumpriu todas ,\�

;�aS' prome-s?� •

Rua Floriano Peixo�o, 95 -- Caixn Postal, 439

Telefone 1638 - BLU1\IENAU - Santa Catarina.

.

f�teeendo OI 6ra:1oe

��� �tlcat&n''''

�ioQi:. li �tivo 410; ....

E s t o.f[ u e

permlll1ente.
Rua Jacó Bru':
ckl1ebnel'. 14.2..

Reumatismo?
'Nevral,gia?

VELHA
Blumenau

autOrizado 'pelo proprio �r·

João Goulart a declarar que
·não teve nenhum. entendi-

�E,
m.cnto. com o Sr. Adhemar de

.

B8l'rOS
.

mas - frisDu - não
estava longe {fc fazê-l.:) pOl'- Jque, se uma vez m.il:t'eharam
.juntos 'para o entete, nada,

de 011trO úrien- ,qbstaria que, de nOv�, ma.r. f.
. chassem juntos, de3ta vez p;r �

suas eql1l-jl'u.:� conquista doS Cnmpo!' �
Ehseos. r

i

"

.

Lin'iménto- s�dt1tívõ d@

efêitô. irfi�di(jtQ

Sanà'úor é um b';·humo o.; íatiiQ

Ieda tiva cnotra ti' dót nevrã19ic�,
reumática ou muscultí.f. Uma fricç{io
com Sanador estimula :1 circtÍlação
lii.ne;uínea e produz rápido· alívin.

'- .......

UM "tll)�UiO .ot;
ii.Gft·ITO'ftUJ liCOR Df caCaU' XI.YU'ft

,:'•.
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AS Q-UE ESPERAM
A' CE(JONH'f

sra. Ida Ineichen, com 'à -S-ftà"
Edith Marquardt, fill�a do sr.

Caries e sra, Bn'tha Mar-

t:NLACE
MACHADO-DEMARIA "

.'
-,

Lenzi,
José

---'- Realizar=se.á hoje, em

Itcrjai. civil fé! religiosamente,
.o enlace matrimoníal do sr

Alcides Machado, sacio da Al
faiataria Lord Ltda- e filho do
casal Henrique-Maria Macha,
do. com a gentil srta. Maria
do Carmo Bonfante Demarfa,
filha do sr, Manopl e sra, Bo_
niíacia Bonfante Demaria.
O ato ciVil será realizado

as 14 horas na resídencía da
nc íva, testemunhando-o o sr.

Henrlque Zíeme e sra, por
parte da noiva, {� sr. Afonso
Michel e sra. por parte do

-.-DR. MECESLAU SZANIAWSKY --
. _ .,Médico do. R(i,sp!tllf Ni)!!Sa Senhora da Lu.

,

Um noivado é uma reu-

COÍllsúltór!ó: RuÍ! JOSE' BONIE'A:CIO N. 92 - F!)ne, 2665

jlliãO
familiar onde as' que

'Residencia: -a. BARlto DO RIO. BRANCO N. 521)':, ainda não encontraram noi-
"

" ;. ,e U.,.R Vl:'fB.--A .... PARANÁ' "

vo se ded ieam a pro-IizerEspecialidade:,:DOENÇ�S-NE�VOSAS E MENTAIS
DO�QÇa8 'àa _pele: ,.F;czeiti:;ts. Fu�'unculose, Coceír-is, Man' l caÜIStl'of','s para a noiva,
chás, es_pinhas, etc. _;_ Glândulas. Falta de regras, ,E,x:ces. _ CfJill Irases similares a es-
SO, ,Flores Brancas; Frieza'; sexual, Impotência, Esterilida' 'tas: "Hum ... Tem cara de
de, 1)�sen"ohrim_elftq_'$iSicQ e mental, etc.--: Doe�ca8 erõ- , "Qníesa em geral: Reumatismo, Varizes. ABma, Melaria elO' semvergonha ...

"
uem

. ,--,-.- Dica - Hemorroídas, etc. -.--.- sabe se casará mesrn o com

ATENÇAO: ConsultaS em Blume�u nos, dias ·2. II S.' dt ela! ... "; "Parece muito

"A,"��'iiIC'�-:io'I:'_�'.e�a�d�a�m�ê�!lI�.'�on!;i:{\,'§l:�Hf;l0���E��LI§H�OIClL�E�TICiZilfil!I*:ilOI!*�r....' I mais jovem

ra; residente nesta cidade;
- o sr. Mozart Melo, co

merciante radicado em Rio do
Sul;

noivo.

o sr, Julião de Oliveira.O desespero de muitos
do cOlperéio local;

-

namorados .eonsísts em que
_ .o: sr. ,'çarlos Seheídman .apenas dizem alguma Coisa

tel, residente no bairro desobre a possibilidade de fi� ;U.oupá'ra, e,carem noivos,' ela eomeca a

preparar seu enxoval.
�

- o Sr. Cnrt Artur Weege,
díretor-. gerente da Indústria
de Artefatos de Barro') S.A.

.

(ASAMEItTOS ..

A certmonía religiosa, que
terá. lugar ás 13 horas na

Igreja Matriz de IUl.jaí, será
paraninfada pelo sr. Apnricio
Longo e srta. Esther Miranda
e sr, Armus Zteeine e srta.

Vunda Zieeine, o sr. Ludislau
l{uszkOwsky e srtn. Màrily
D:'.c·ke e sr. João (' S1';1, Silvio!
NObrega, respectívarnent e pr'lo
noivo ,� pela noiva.

Á� d'isttnto par desejamos
,felicidades pelo feliz [",,"'n.

Quando a famílía dela co
meca a olhá-lo com maus o

lhos, o namorado se faz noi
vo. E' como obter. uma pror
rogação de um credor, in
sistente.

to.
� N.ó :t.áitorio. de Registro

Civil, �est3, cidade, realizar.
se-ão hoje'.os· segu�Jltes con-

Hlt�(lMf'nos

(Fabricação da Brasmofor)'
CINCO ANOS DE GARANTIA

(ompre-o no inverno para te-lo no verão
Paguêo-o em suavesprestacões'mensail.

'

,
' .

.'

Uma mulher que suporta
per 1i11eses e por anos a in
diferença, o desinteresse, os
nervos, as cóleras, as contra
diçóes do homem que ama,
não é uma fraca, mas uma
'mulher alie' sabe o,
I qllPr:'

-

I '

í

soreíos:
.

"

- do, jovem Harry Weis.
senberg, filil.ri .do sr.- Eugenio
'�- sra., Ema W.eissenberg; com
a srtar,;Eva, DletrIeh, filha do
sr: Rícardo e sra. TereZa Die-
trich, e

, ,

-

- d.;l jovem -WaÍter 111e1-
ehen, filho do Sr. Benjamin

- Acha-se cm testas desde
o dia 18 do mes em curso, cor»
o nascimento de uma intc!'l':;-'
sante àlenjnil. o Iar do �r, Sé'.
bal Ge-mer e sra Agai. G'OI'-

- Tambem o i:�r dr, sr .. At..x.
BUfg'C'C, e de sua esposa (L! ,

Ema Burger, acha-se enriq uê'.
cido com o nascimento d'e

,u:a menina, tendo o :i'eliz t'_

vent , se registrado dia 17 do
corrente mes, na Seccão de
Maternidnds do Hospital "San

HBRASTEMP" é' um refrigerador
que agrada, pelai' súas linhas aerodí
namicas, é garantido por cinco anos
com oosístencia técnica.

,

,fABRICA 1>E M1QUINfS E 'UND'IÇAO
. MORITZ

,
: De 'EDMUNDO MORITZ '

, P.�a Ul'ngnal, SO - Caixa ·Postal, "H - 'l'elegr.: "l\fORITZ'"; ., �l'TA.r:A'1.'_ .

F.j;Jrlc_aeáo, de< Ba1l!n!l1U iCl",20,.- � :e; 4,0 ks. - nmilUl',.Ingle!la8 4�
! 114 - E,lxo para 'serras cireulu&S' -Í!. Furadeirá,. ho'l'lzontals pa
�a montagem, ,em arm�çã() ti!!': matleira - Ferragens completai _
'Serra fita - Plainas. sinÍple&. SO eent. de largUra _ Cilindro. pa
..a padarias, mO.enda_s para e,a�, ç q.ragas completa. para areia e
,pedregu.lh,o. - Oficina" fi_e !qudlção e elitamparia _ Projetos. oro

-

çamentos e dema1s into�çõel!!.,.na,_J,'�brica.

- Acham-se hCspcdndos na

cidade:
- HOTEL REX: srs. Car

los '"Valter' l\1:achado Raml's;
Theodor Moravec, 'Val1el
Ahrens, e familia. NDel Mau ..

Irão Brantz e ,rar,lilia, AdolJo
Luis Landini e sra., Kurl

I Scobel, Johannes p, Spl'edf,
ner, Gcttfri!ed Gruenzn.el',

1 Nelson Jansel1 e Botho G.
,

Lepper e sra.

Um refrigerador consérva duran':'

te semanas, carnes, frutas, .verduras,
-

,

etc:.: Por" isso, tornou-se um elemento

indIspensavel ao bem estar doméstico

e a saúde de iódos: 'J �refrigeradôr é
tambem fator de' economia 110 lar, pois

permite a dona de casa guardar as so

uns, coinprar alimeiltos·, em maior

Jamos, pGr exemplo, O caso da
preservação dos aliment:2.

, No século XIX as marinhas

'. As exigencias de uma época "j' valor do alimento ci\lrante II

<i'� guerra resultam'muitas ve- ,sua, preparação - métodQs
z�s em descobrimênt�s n�tã�' ,,��tes superiores ,_ao tratamen

'to .c.aseiró onde se_ desperdiça
grande !larte do teor vitamini
co. Em geral nem a vitamina
A 'ou D são afetadas pelo en

latamento, Os alimen�s ,áci_�
d�s perdem bO" parte de. Sl,la
acidez mantendo a vitamina
,,(B!) durante o processo, A<;
'outras vitaminas B (riboflavi_
na, e. niacina) são !loucas af'2'
tadas. A, vitamina C da� fru
tas e vegefuj_s' quàse
Í!.'desperdíçàda.

!-)filC(pyn nn i'il� "

- Nr . J.. 'U l,lIV Y'Ji\
BENEFICIO DO BANHO
Os banhos frios de cbuv�iro

representam excelente exci-
tante para a rele, principal_,
mente p�rque ativam n circu
lação do sangue :2 dão agradá.
vel sensação de b.f'm�estal'.,

Tn;lí1c banho (mH'�amellte li?

pl"eferencia pela mau!\ã. ao

levantar_se. - SNES

Joinille,.
-,

81umenau é f4ar.inj!'; ,

'de diversos países procuravam
com afinco ..

lima nlaneira
preservar !Js alimentos ,por
i.."mpo indetermin:Jda,,' em· la·
'tas fechadas; tornand'o..se

.

mais agradáveis ao paladar e
àinda à saúde. Mais ta.rde, em
'1813. a marinha Britânica con

's,�guiu .preservar grande qllan
,!idade de carne em latas f.e.

quantidade nos dias d� feira ele ..

"BRASTEMP" é de distrib:úicão exclusiva de'
_

, "
, ; . "

Prosltillío SDEielade Anonima· 'chadns -- e o fah :foi larga_
mente coment;;Ldo e. difundi�
·(}o. o mesmo tipo
usado com sucesso X;'JI1CO mais
tar.de em 1819, pelo cOmOdOff.
P�'rry .�m sua, aventura, no Ar

rtko. P:demos dizer que o prih

I cJpió básico do enlatamento'

"
de cOmestiveis continua 'o f!'leS
mo desde o seu descobrimento
ern uno, por N.icholas Ap_

Porque são
-

retidas "as v ita
minas ,e outr.os, 'valores d':Js a.:

Ull1eiltos nos- nl:oderIiOs pÚlces.
ses' de, ·enlàtan-Ú�nto.
Entre .outras vantagéns,

jamos: ' ..

.
,

, 1) ,O !llimento !!ru .üsa·dç n.a·
1'a a prépatá6ão 'é s�ieéiúnado
� da .melhor -qtíalidade..

, -2) Os alimentos üsad'Js são
potico exp.osios às condições

ASTRAL DO DiA

iy'rr - o qual consist-�, sim-
pcriod') de armnzenameril o éplestnelüe em fechar o nlimen" "

'

.

'o mais curto' possivel.'Lo fresco, herméticamenúe, ii) Os rápidoK e modernosdentro de uma laia inoxjdáveI métodos de enlatamenkl. não
R' chlro, que desde .então, vem :.eixam Os ácidOij, 'naturais d::s
se procef;sando descFlbrimen.- alimentos destruirem as suas
-1/;-s de tOda a espécie :1 fim de P.foprkdade.s alimenUcias,
aperfeiçoar os já modernissi_ 4) A ausencia .coqlpi�t..'l. .cJ'o
m.oll metodos. do enlatamento nr (václ1�) durante o aqlleci.de comestíveIS. O resultado é mento, reduz a nerda d:.:, vita:
que temos hOje alimentJS gOS-1 minas e outras- propfiedades.
toS{)S, de cor c ,paladar ngra- MuitaS vezeS não é o calor em

.

(lável; saudável e de alto Ya. I sÍ que -destrói _o valor nutritl-
'

lrr nutritivo.
V{) do.\i:'alimentos;',1ll3S; sim',' n

.

Com rda�ão ao valor nutri- '2xida�ão- re�uItante de sua- ex-,tJvu dos ahmentos enlatados, posição:ao' nl', partícularrnellbasta, dJzer qu� há. 30 anos te q�Jando, o . .alimento está sen
estuda-se e desenvolve_se o I dp _ aquecido, como

. .llc�1t:tec€mékdo de conservar tod,;) o f (Conelui Jl!!.' 2,�· página leti'� L)

po:r Haga Swami
24 d� JullltJ

Dia ultra favor:tvel para
tudo e para tod::s! Lm, lVr.:,í'

curjo, Venus, Jupilpl' I' Ul':fll"

i:'asarl1\�ntos, Ulilores, artP8, di'
" .

v:e,rRõesl viagens, hlln1(tl"i�nl(l�

cpis:1S originais, Stll'pct'S:lS, di_

,nheiro; ç,ompetíções, jogJ�', es.

purtes.
OS NASCIDOS NEST('A

DATA -, São virtuos'_s, 'dob.
,dos de eloql1PDcia e destinrâJl
Se'l3 altos postos de r:spoJ!s:Y-

r, .

:�. '�
'�,-'

, ,1
Nada há como> um vestido hem
talhado de duas peças, para' Um delicJcsa,yestidp. para .,me
dar confcl'ú) e iàvol'ece� as

pessoas que (} usam. :ESta. ver.
são é delicadá .e bem. femi:ID�; de.

na... "I S6

ASSISTf!NCIA�inc� PERMANENTE A,CARtG,O DE ESPECIALISTAS
__""';'_'_' ABERTA AOS mDICOS EXTERNOS

"

'

ELETRICm�EmDICA _-'REPOUSO �,DÉSIN7QXlCAÇOES
ALCOOLISMO - TRATAMENTOS ESPEC!AL'IZADOS --
Avenida Munhoz da Bocha N!', 1247 - Telef()n� 111'- 3 O 5 5

1..
'

ENDEREÇO TELEGRAFICO: . ·PSTQ'uIA'IP..,p.
P A R A N iii:
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rJ�} na
.�

o mundial
produto

I
I

_·__······_,·.. _·····_..

·í
-

DO§ ''üIã'EIOIj ,�§SO(jü.ilOij"
j_i'BOi"�mjjAD� DA 3 {(

N&(j.iO<a
ec proJuç

milhões no ·daReducão
11

RIO. 22 CMerid.) o

a\.�u-lsUprim€ntos munrttaís de açucav bem um grande produtor .c, ·:,x-

car, CUj8. escassez foi notcría €m 31 e agosto de 195� attngírão portador, nem récoméêbú aín-
durante os anos dn. guerra, \'ol-.Ium novo record de 40,000,000 de a, depois tia guerra, suas attví
teu agora no 'lU<l se c';msl�l(!ca. toneladas curtas, em bruto, dades em escala nprecíavet. O
uma situação normal de tempo I comparadas com um consumo geando aumento de producâo ve

de paz num <>'·''',"5·.0 de produção, de 37.000.000. Essas cifras uão rificou-se na Europa, que era

De acordo com ,'5 cífras da�; tanto mais significantef', se C011.-. antigamente um vasto mercado

doisdeAH ...

meroe
lf.ed!t,�i@. Admbnmaçio e Oflcinu: Rua Sio Paul•••

1191 = Fooe lDi2 Cma P>'lltal :!fI.

�'�-�f�' -Nli.,,,, �
Dfr:etor: HAtlRICIO XAVIEa'

." .

em 1&51-52, e supera, em 3 por mente em quase td,las as"

cento, a safr� de 1952-53. A re- liras áreas onde SR cultiva a· cn

duzída produção em Cuba.

In-Ina.
1

dia h Porto Ricio, diur:mte:1 :1- A produção de açúcar de beter

tuaí e antertores estações , tem raba, p-or sua vez, foi de ,., -.

sido contra.hn.lançada pejo 3;U' 15.900.000 :f;oneladas- curta" dn-
&edator: KAUL

todos .coneentrum

IOcidental,·
onde o t

te a,jud."Ju as cuttur

amplíadas depois

Guerl'� .Mundial.

quais tomou conhe<!iemnto ) Es ;i��:\:;:;o�eq::u�::n�ed:;:aio: pa�a ;ep':�::e::o C:�zr_Icultu Reivindicam congelamento de pre�QScrítorío Comercial elo Gover:lO" . .�
y

;;::::;::, ":�N;:,��::�.o:: ��]I��7;:��ª��';; �:;:];f.:�::��5� Tra�ama'ores gaúchos amua m

rUIIIIIIIIIUllllllllllllllillllllU1II1111i11"""""III"UUllllllllilI"UlIIllIi co lU oma Imle geriI �e 48 boras
:: a'qUlenasde.Costura: Porto Alegre. 23

(Meridio-lblica,
ao Senado e à Câmara

Willys w Overland ª. ê nal ) - Se não forem �te�di- Pede.ral, ,��lícitando �rgentes
i "SAl\fARCO S. A.H

:: = das �ielos nod.eres publicas, provídencías no sentido de

1
Blumenau :: :: até o dia 15 de setembro, as atendidas] as reivíndi-

�=====================================��
..

����������F�" 5_: da afamada marca I'Youlh", em vez de Cr$ -_ rciv�dka�:s
.

�oo �a6�had�9, A-
... trabalhadoras

Impresso-es da �Iema··oba
- 65,,·.-J9�010S<OOOO�... nesta casa apenas por Cr$. ª dos preços), ameaçam as en.,

_ .,
'

'"

r"'dOS
,in""a;, deflagar M,

C���UiIlO C!���O��!���AI!iaOU���Oi!�rad�!U!!� � Casa W�ly Si�VIert sl81 ª:��f:;�i;e��:::
.. .. .. .. a ser estrela do dnema _ .. _ .. :

. amerela ; �:;:� ��:��i�;i.:e �:úm�S��dl��
Rua Qllinz.? de Novembro. 1526 ;;:_ realizou-se 11i} Salão Nobre(Ih, T!iJSS1) C<}iT€Spou'd.ente) certo, eão poüclní "lt°lll!tO :.;1

Na Pdmeirn, Guerra l1fun· separou do cão e lm..ou-o para gum que ccnqulstusso tal prea- _ ACORDEONS "ering, Todeschini, Italianos e _
do IAPI, uma convenção sín-

díal, e tenente americano IJeejos Estado,;; Uní1<Jos e para sua tlgto tntr.mactonat, mas COlmo .:;;: dtcal estadual. A sua Iínalr,

Dunca�, ao. aproximar-se de u- casa qU::!I�d" foi de�mobilisa(h., então, ainda hoje há milhares Hohner. Discos LONG ..PLAYNG: inumeras ª dade era a apresentação das
ma trl'IlcheJl:a que <JS n.Icmãos

I
Certo dia, Duncan leu num Jor� e milhares 'de cã.es dessa raça ::

'ddO' li
:;::

Irelatóú:s dos sindicatos a

tinham sido obrtgados a abundo naI que em HOll)'1.yood procura- ql}�nellaP[�doe,�í:Jp'n:.p�I,�ui,t,oll(,.hPg.np1 �neIis,fel,Ia� � novl' a es. - maior estoque nesta prac,aI � respe:to da greve do dia 6,
nar, ouviu latidos nbaf2dos. Se vnrn um cão p::!ra determinado �, "

.. � "�_ �
_

-

. d f'] D ::: :: bem como discussão das

pro-I
gUln o 'O seu ouvido, com�c;ou a. 1 ·me. uncan que pouco a. pOlt· l'aro a Rintintim, pois o qufo -

_IfasW a toda. a pressa a 'Úrra 00 descobrira. as qualidade" f'X- distinguia () amigo fiel de; Du.
�.mlllmmmm�lmUmlUmmmUllmmmlmmmIllHmmUmlmlillb- vldeDcias a tomar no sentido

'lua tinha :resv-ruado em COllse· cepcionais do seu ·cão, foi ime- can - li sua inteligencia., a "'.la - de scr�{n atendidas as r.eivln-
quencia do impacto de uma E'.l'ana- diaiamente ;;;, Holl='oo'd e apre· norr.O'Em � 511a '1J�1€ � e'3

R 18 I
d'

-

t·� � .. � ....0· ,�. ..'.• z� . ii. S\,

ea 15mo _'llllCeâl',:,·OCpS"rndqell.i'
n10 lvar·1ffi

a-Ida, Pm'll. seu grande espanta dr- sentou-o .20 re2liz:=.dor. O entusi- fIdelidade ._ niÍrJ eram qnalida- , . ü"
senterrou um cão da raça d,?- asmo foi geral. AlteMtt-r,;e por de::; (\ talento3 �ndívic1l1c.i", n1:i.F

signada geralmente de dloba ôa completo {) filme. já em parte re2- as caracteristicas junjas" de.
Fic:u deliberadj que ,uma

.Ã,lsãcia.'· oU tambe-m de "ciío po! lizado. e do;; um dh pura o outro, si'I1Vol'Vldas por BECll108 ,1€ do. , comisf:ão, já escolhida, d'eve-.
U:ra1 �lemã.o". Dunca-n levou o I o cão estafeta alemão da gucr-- domesticação em todos e qualquer rá ir ii Capital da República,
ç.(j.o e5tn.f:sta para {) seu abrigo- e

Ira
tormiU-se uma verdadeira RS lobo da alsácia, se bem que nem POR AL NETO a fim c,· apref',:mtar ;mem0�

'yat.ou ,')";. seus rerlln'2utos com tr-ela, qu.e muitos ainda devem em iodo" atinj:n!1 tão (,1r,,,'1'}.: A conferencia de \Vashington E eia o ponto .básico: si for riais aO president� da Repú':
p,&'J & cll.l'inbo Como se trata""," rcceM'dar: Rintintim. grau, �"_

"'e ..� ,,()ld"'d� ,,- .'

D d t'
. marca 'O inicio de uma era d,� possivel .rearmar a Ahm2.!'.llu

" !->�.. � I', ,;ü'T1ca. m'l'.S S� es e en ão não hOllYE', do.' E' curioso que estas qu ,lic1a' maior realismo nas relações €11 dentro dos projetos da ':'::om\,ni
dea e "\irtudes .f"Xe('pcionuis 60B
cá.es desta raça só foram des
cobe.rtas . pelo grande publico há
c<::'rca de sessenta anOll. AlJtf.� Tal conferencia pode ser

cnn",
crear (} já famigerado extrcito

diESO viviam hJnge 'das cWa:les, siderada cO!1}o, o resultado dire- euro·peu, então outra. foeffiula

prestando relevantes 3Cr"tCOS to da reuniãb de Genebra. item que s<:r encontrada. E r;�'m

aos pastores. Der1va.. desht cir- Rua Cuiabá, 114, atraz
Os ingleses foram a Genehr:l· urgencía, do ·Haspl·t�ll f.::anta IpaiJel.cunstancia chamarém-se em ale ..,-- "

mão "Schaeferhunde" oue seja
com alguma, esperança. - - - - - - - - - - - - - --' ;.._ - - - - .. -. - ,

".cf<es de pastore', de ovellk'1.s". Churchill e Eden ainda acr�-
Foi portanto há uns sessenta 11.- ditavam. na. p..:lssibilidade de

Li1nos que se funé!c:IU uma socieda- chegar a um entendiment() com.

'UhM
\

de cujo proposito era promoy"r

I 'l!os bolchevistas. ,D.fi. educação ,. a criação dos lob')" .iA
"ca iU°?ci3 num regiro;> d,} "",. Realmente, parece hnpossiv"l [_:�:::::��:':':�:::::::_jIlIrl.1I
lecção rigoroso, Fun'dGu·se 1.m que pessoas maio-res e inteligNl.l"Registro civil", hoje "O,TI ""de tei não (!{)mpre!1ndf!m que a paz Í �� ..l
,'m Augsburg €m que j;i. Si' rl�- é ben"fic.josa para todos_. I· SAUDAÇÕES ESPECIAIS,
gístal'am, desde então, UlI_-:;
900.000 cãe" desta raça, N\; c;:;-

Em Genebra os oomunista.s

I' Meu queridQ Chefe e meu grande antigo Dr. Getulio
critórío desta. im]lort�uh! m-;�a- provaram que nãO' acrerutalll Jantava tranquilamente, quando o radio anunciou qu.e I

nização trabalham na.d'L ')I ,'nos

,n,os
beneficios da paz. r o general Góes Monteiro acometido- de um ataque cardíaco,

de 40 em}Jl'egados. N{i.o H':ta, Os mesmos homens que!
_

(-rde � fora internadO', I'mediatamente, na Clíllica de

ctuvic'a que:se trata da maIO

. ,

, Vicente,

ganização do genero.

. 1
naram a invasão da intlefe;;,'.', � Interrompi. a refeição, Fiquei :!.lerturbado.

Atualmente fazem serviço 11a RE:publica d-:t Coreia em 1950 fi- __,;. Coitado' do velho Góes! ...

poliCia alemã é noutras autod- zeraffi fracassar <,_s espernncao Nleu companheiro' que já :,e achava na sobremesa.,

Hac'.es ."cmelhanfes d '.> -

I
lhou:

\.vIADO
.< � na a menos uOS Ing eses,

_ Que grande coração tem. V. ,. 1.TI.eu caro Barretfr. Sinto
• RA FRANCEf!A vôo sem motor, realizado TI'.) de lO 000

-

l'
,.

N
-

B • TE
. . cae.:;. po ICIaIS. • um O comunicadQ das lil lHiI"ót·'; j que está mef.tmo. triste CI:rtn a enfermi dade do, Góis, a!}esar de

"'. p"ECORD MUNDIAL Reino Unido, no ano ,qeguint,·. c só ano intervieram Da. eaptu.ra I
.

f t t d 1 h ". 1
;;fari

-

M,' ! filie participaram da. camp�.nh'l.l que, e 'e, procurou azer- e o o o ma , c Cdall{ (} com a sua
, . e ',LCO as, aviadora. l'ran "Singsby-Sky" demonstrou suas de 1.0SS lararJioH e de 80 ,ls"as-

em defesa dos core!mos deu I c"'pad�
..
a cassaçã<! de teu 111anda{o, na legislatura passada. l

cesa, l:iãteu '_) recorde mU!ldl�· excepcionais q tt ti I i d a d "s, sinos, Nas fronteiras sã·;} os au E acrescenteI:
'<1(. \"eJoeidade para apal"'lhoq ·,'1.,' '1" > bl'm claranlfillte cont� ,';0.<; ") .j , - -

M'
�

� � chegand'J doi,;; planadores 'd"f!S3 Xl lares TIlaIS preciosos "o,; gtlal'·· . � < ". ,'--�<. '"

l
- ltfas, como nao deVI} ter coraçao. meu caro anesa.-

münos de mil quilos de pE"�, d f'
.

O I d t
-

1) �
.

b d
. , .

e t do� fi_J tipo em prinl.eiro e segur.õo lu. as ISCaiS, rva. 01' [1 mr;rc'l.- m::çao. •

I
e;vftn"S; "a eI' per (lar os l1111mgos -e esquec r o � os a-

num cIrcuito fechado de dois -d doda aprendida com .�eu amd· . 1es "ue nos procuram atingir. O Góes quebrou lanças para
.mil q·uI·J'omntr.ns. gares, .segUI .()s - :J. 70 pontos ..

� v

d d' lio num só auo asc"nde a 8 mi "Cremos·_ diz O· comulli'Jado in!atfJizar-lue. Para que nã'G> voltasse mais à Câmara J>'ois
A; 'V€I<lcidade médi? d�'''I'_'_'l,'ol-

e lstancia - por apar"lholl rlé!

I V 't' t • l' I t· 'd d'L ,_ const'
-

t' ·lhões de marcos, Cl'rc·a de 0.000 -- que é melhor encaraI' � r('ll-
bem, o� Cl, Es 0-': e.m !hCnO g,ozo (e mm las a IVl a es llar- Ivida !lelo aVl·;;'), po� nln "J'!I'Jl' r._

ruçao Ui rangeu'n. �

] t -d t t s,� • , .. �.' � cães desta raca que che"·an� ('I]) ll'dad � d
.

amen ares, seln o lOS, ressen lmell OS� nem alnarglll'as. em I

do f 'd 2'0
' '.' . '" . e úe nosso esac-ord'J '"o) d' d I .Q t· d d ' " !

.

' 01 f) '.t quilometros. OHi)- PE'ROLAS VOAIJORAS mêJia. lL uma idade de 10 11 12' . I .!lC Ir escu !las e Sdn et e eSCl!!lar a quem qu_er que se '

cellt9g fl trinfa e nove metros por _l';.s jóias e as pérolas de imi. unas. trabalham eom [< mai')}' I
que ::lentar esperanças fa}�ll.s e

I J:I.., No meu lugar� talvez, �utro nao. se J)�eOCUjí�l'la, com; ·a

n"ra.. .

1 l' �

f'd J'd d 'e desol'Jentar 'Js povos do- mund;)! s,mde do velho Goes MonteIrO. A mInha 1crmaçao c, porem,
tação alcançam, no m')m�nto (eülCaçao l' I I' I fi e qn" "

1 it difer�nie' .

grnnde procura. fato provado n.e_ !IOSSa imo·ina' como ,yuias (le fazendo-os Cl'er que há. �L"OI.(70
n u 0. _. c

"
.', .

AVIÕES DÊ MOTOR
"e, ,." ... �

I
. . '" V'iU'IOS amIgoS. procuraram-me faZCr"1ll11 "tetc-aAete cam

ATOMICO los aviões do. KLM, que tram'- (:ego"', Nas duns g'1.)Rrras m,.m-lqUaUdO,
não há". (li seu minis'h'a da Guerra. O ::.enhor mesmo sugeriu o ósculo

i�erá. brevemente "col'.}cado ('Dl partaram, em 1953, mais de diais () eXf'l'citn nlemã. ,. :l Ci'l1: Quando se faiou l)cla. prim�h'a da paz! Acertamos acabar com as hostilidades tomando' cada

naftalina" o nltlm,� 'L>OS tre.� hi- 42.o_00 colares 'd.e pér<Jla3 d_e imi- Ve.rrnro1!l:-. "mohllizaram" 11:,f1 ...
''V(!Z na reunião- de Genebra 0:,1

um () seu l:umo" sem· qualquer ·encontro, com salamaleques ou

..
� .• -..

t nw.no;:; dE' 40.0on, '
I C<iuversa fiada!

dr()r§l,viô(i:; "Prineess" de 140 to- açao, 60,000 pares de br.!Ucos e 11iJrte-ame.rica.nos indica1'llI!1 qlle Só d'!sej;llIdo O bem :l totlos quantos me tem pj'ocurado
neladas, constl'Uidos

'

pEla. com-,
nutras j�ias de fan.t��ia. ,Oiü:n, �=�....��==� nã... acnJditavam f;m lHlssibiUda.- fazer mal, estO'u, de verdade, acalJrunhadoi com a enfermida�

pa,nhla. "Suuders Roe", à ('sp2�a ta. m�l perul:') para I:HJuif'Tm, la
de de- êxito, de de seu antigo minhtl"o da Guerr:l. Que l'ccúllel'C a s'Ua

de que sejam preparados mo-
bI'1CUUaS na .l!;spanl12, foram ues-' saúde. São os V<lt'llR qlM (levemo" formular, !to-is é precics'l
", .. � " >7' , =, t ú- U E' Que os norte aT.llerl"c"'no.n J'" 'd

'

·t.ores maiB adequaibs, E' pr::>'.'a-
"maus·" a notanas, NS li (;S - .". .,_ " ..

·a sua Vi a pn.ra a sua tanlllia, par aos seus anligôs e camaTâ.

e� .

b
- • - .,.

d
. JJ -l O R DH '1 �Qmpreenderam qne não há eu ""s'" • que :seja fi andon::wo, pra- 111C10S, AlnpI'!Ca o Bul " CI:Tt35 <l,•• , •

�riam.e.llie, 1/ projeto. de uH, reglõ� da. iUric.'a. I t€udlmf'uto pOil:1lvd. i:nm os boi- O que me !n"ocurou fze:r para lnutiUzar-m.c transfOfmfiU�

lizagão desses aparelhos, AlF-A·,'A-T-Anl li I,,-TDA. chevisbiB. se em veniura. c fortuna llara mim! Nunca lhe de"ejei mal. j

j1a 3COJ:\1.G com um pJrta. . . Ei\;1PRESA BRASILl'JInA f" �

I
Ao cf:ntrário,

voz da companhia, o :rJdro- NA QUINTA AVENIDA, CONFEnçÕJ1;", FINAS
Mas os ingle;JeR qUf'.rium l'il.?;{;?' Certíssimo, d;ts !toras ínrea:tas, {,um 11 l:onsciencia tnm�

EM: NEW YORK PARA HOMj{NS ;11 tenf.3.tivil., e Os nortr, americrr- quila,
nos concfrrrlal'am com Gl)rlebl'3..

I

ANUAL ••.•••••. , ••••••••. -.

,SEMESTRAL ...... "',

N.o AVULSO .••••••

Cr'
.. Cr$_
Cr$

150,01
SO,08 ,

1,9.

. SUCURSAIS: RIO - Rua Rodrigo Silva, 12
- Fone 4!..3S53 - SAO PAULO; 8u 'Z de Abril
A. 13. - 4.0 melar - "OI1M: !-8Z'l'l 6 ,-nu

PE'CAS
,

UGI'TIMASBELO HORIZONTE: ...:. a'lll. Go1ú. U - POR..

TO ALEGRE: - Buli!. .Joio Monfaurl, 15 - cu.
RiTmA: � Km! Dr. Murici, 108 � �.õ Iluda!' �
gata 233· - .lOINVILE: - Blla �io Pedro, II·

tre a Grã.-Bretanha I) os Est';td'�' dade Europeia de Defesa, rr.uil·:}

Unidos, bem. Ma..'l se não for passiveI

H. E. (, Azevedo·

PROfESSORES

I

avião "Princei'is" lieria. o uni�o

n.pal'slho "em qUE> se poderia u

.1aptar pr:í.ticament" um mot.or

fiAl1RETO PIN'l'ORua lã de NtlVembrOi !)9�
0-- 1.0 ,1\lHlill' _ Telp.foll". !;JU

U 1. li M Ê N A íJ

o sr. Rubem Berta, d.iTf'tü.l'

prêsidente da VA.RIG, em Slla

l'eeetne 'Viagem à New Y>or){, es·

colheu v local on'de será. inst.a·
CAMPEONATO MlíN'DTAI. lada a Agencia da rCN'rlda
DE VOO A VELA Companhia, naquela. cidade, ten-

Do próximo dia 20 a 4- de a- do em vista a 1i:nha, que a. mr;;

gosto, sE-rá disputado em Great I ma estabelecerá, em breve, li" I
Hucklow, Condado- de De,rby" gan(j.J- o Brn.slj aOfl Estados U-

llire, Reino Unido. o campeonato

I
nidos.

mundfal 'de vi'.:}· 3. vela, no q_ua.l O ponto onde, deverão fUI1eio"
tomarão pa.rte 20 paises, nar, ,>OS ,escritórios da pioneira
Dois concorrentes argcntinD;j da a.-viação comercial em nosso

tripularão aparelhor; HSingSby-1 país
é um idos mais centr.nis. es

Slr.y". de construção bl'itanic3" ta.n:do .situado na parte pI'inci
de um só lugar, cujo pl'ototi:p'J paI da Quinta Aven.ida, 11M ime
\'COU pela primeira '!lU? em

I dmções do F.ockfeUer Center, em
1950: ln" concurso nacional. de - p1üno cor2.('..ão de Nova Iorquó?,

Em face, do fra,ca..'l&O, Chur- p, S.
chill e Eden percebl}ram f}UG fi

unica. linguagem que, Moscou en

tf'nde é a linguagem da força. ;
A linguagem da for<;a niio'

quer <lizer precisamente

gllr,r:ra'jPelo contrario_ Quanto mais "((!l'

tes forem as nações livres, 1:1e-

:��s POS�ibilidade hã de

Ml1fli'jA lingliag€m 'da força q llC.!' di

ZGr, no momento present", _.

U-Inião entre as nações demoí't'aU
cas,

E Churchill e Eden fizeram as Imalas e foram a Washington.
O '0.0'170 realismo de qU"l 1"'-';

re-;oestem as .rela.ções entre a

Grã Bretanha e >os Estad·.JS DA I
nidos,.. em consequencia ,h reu

nião de Washington, não!Je 1;- I
,

mita aos problemas asiaticos. ,

Por certo, a. Grã Bretanlu a-:
cha_se. agora disposta a f'..ll'I1i:u· I
uma alianea defensiva. 11.(> smlc,· I

. �

I
este lIa Asia" :
,M= há um outro aspedo de'Jtp I

rea1ism� �nl que agora se

.•�:.'t,.,t�.l 1,'1a cooperação anglo n·)1·I;". "
'

. ,. l
rlcana, Esse aspecto e {> r 'lU I'm,] !'
menta da. Alemanha.

'

..

)'Os lideres hritanicos, -;-;t;', ago
l'a indeciso,;, já niio po'dem. rld· l

xal." de reCOllsidera1' a. nece�sid3 í
" ;
ue premen"..., d<l r'!;....:rmamnto a- I

<i.wmlco".

.h,

Preparl ..
OI I futura de
Itl m.,.
....

18FOSC4L
�.

BANCO INDúSTRIA E (OMERCIO DE SANTA (ATARINA S.
- l\iIamz:

Fundado em 22 ele Fevel'eirG de 1935

Capital .. ' ••. ,.

Fundo de Reserva

End .. Telegl".: "INCO"

Cr$ 50,000.000,00
Cr$ 46.000.000,00

96.000, 000,00
Tot.al dos d'Spósitos em 31\3:54, mais de .. ,,' Cr$ 379,000,000,00
AGENCIAS E ESCRITORIOS NAS PRINCIPAIS PRACAS DO ESTADO
DE SANTA CAT�'\RI NA, NO RIO DE JANEffiO Fi CURITmA

.

DEPOSITE SUAS ECONOMIAS NO 'INCO' E CONTRIBUA, ASSL1VI· PA
RA O AUMENTO DAS POSSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO DA

-_ PRODUÇl\O --

'.iiir- PAGUE CHEQUE--E (O M
�7'1Z? &ZZiSG
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BLUMENAU, 24�7-í954

r e s

os times do

local e Uni[Í;J
da. eídade ue Ti-

veznador Bornhausen, cujo a- 1
poio fillllnceito ao nota.vel eJn-1
.preemi-im'ento, da agremiação lo
cal níngucm ignóra.

CONVITE AO DR. ADER
BAL RAMOS DA SILVA

Em con:versa, com a reporta
gem d� "A Nação", a quem
sempre atende com sua prover
bial solicitude, andíantou o :'1'.

Bcnjamtm Margarida que seu

clube e-pera contar, ini primei'
do

honro

U!'. A-

n:IO

mndi�i(,!1çã:fl fl:;,� rh-j ao ex-Covernador
do Estad;:" uew'l'iI se Pl'OCeSSHl'

anurar. por tnterrnr-din di) nr. A1fredo
FTt- r.s..n1po9, cujos prcst imos, nest.e

sentido, já foram solícitados Fe·
los dil'igH1Íf5 do fT<,mÍo do

Balxada,

i'
,íUII'nUiliimmmmmnlnlrinUllJUllllllllliulullilllUlUIUUjllilUIÚlllllfUlflll1IllllllliiiIIIUJ!llllllilfllllHi:.:i. '. '

.. � l-" D' I S l A U
-

K· U S r K o W S K I I,RÉPRESENTli('ÕF:§ �.. CM,XA
.

.PO§r.A.L�," 40'1. :
, .

.

" Telefone 1 :l4ij ii�L. �.. B. I" n 1\1.;E';N :� �.i :Rna la 'doi)! N�'f'mhril, '!í92, l�u"Alldar � 8, Catarina ª�linimiiirimlimtllU'lr.llhiltimlltlllllllllllliilllimmnmllm<'.1l111111 i Ilmllllillll11111111111111111111'ltlnllJIUU-':

ano qUe passa, reune o mni: t'

faz converg.lr p:t."'l o numero posslvot dI' nt.létns.
disputas 'df'lcgil.çÕoes Este ano Uni como local '1

cidade de Sorocnba (! promete
diversas Ioealldndc.s ,10 ser os mais brilhantes possâvcl.

Os de.sportistas locais estão
demonstrando real inter esse n'J

sentido de, que Joíuvüe cornpa-.
reça ao magno certame, tendo
mesmo já. diversas- pessoas tra

balhado com dsdtcação para
que a. cidade dos Prlneípes es-

Hcuve,
co antes da oreliÜlinar ,do en
contro P�lin�t;as x G{{araní,

Atendendo aos dc::;C.iml rlCi'SC';

desportistas, a Liga Atlética
Norte' Catar inense tomou a, si
a tarefa de organizar a nossa

representação, tendo, o seu prC'
sidente, sr. I,�J Varela nomeado

composta. ,lo�

mesmos mantendo-se, asslm,
i�reduti�el em seu _::tonto de
vista. Deseja a todo custo a

réscísão do contrato que o

prende ao clube até ':1 fim da
presente temporada, sspernn
.{o-se In!'a ós prÓxImos dias
o c:'clarecimento d",r�itivo

se pre
li

presi
dente da "Eclética" plenos po
deres à referida comissão para
anga.riar fundos n'Gces!laI'ios pa
ra a cobertura dns despesas 11'1-

turàís de tal' empreendimento.
Os membros da comissão no

lilea.rE'iQ I'utre si' um TrSoliro- ao

(jwil I'a.bern. r,,"f'j-;!w o material
p ü.'"lnlais ilt-Cê:-�-.:i'dar1r-.s, ri.�ven�o
presta.r conta mínuclosa aptlfl o

cerram ... ,

Jogos Abertos do Interior."
Assim, Já a. nomeação ria Co'

míssão represenltl um g1'n.nrlê
passo para qUE ..1· ... inv!Hp �G V,-..,

ja, i'ppres€ntada. num TornEio
de magna impürtancia {'-;mo

,1íJ.g�5 Aherri')-:: ria

�fi·) Pa.Ui,14

O certame Rf.rii €fêtliadü TIO

mês df' Outuhro proxíme,

·toollidas· critica. os

"Alndu convençam dt' que estão preju.

prestdenres !:jcta(1t�
.

dE'! que i',3janl renova
do C. T . F, • dOR n:': cargos diretivos da C.

da mesma entidade" -- deeln, TI, D., se quisermos <IUP íl D");'
.rou L::v'midns da Silva (J repor. Si! "soccer" niío peret;tl".t:ngem," an ser' ab'ord'ldo sobre Finalizand�) disse:

a renovaçâo de valores na men "Uma eampnnha naelonal
t:ln do d:':.sporto brasileiro. " I nesse sentido é imperiosa e m,

,

A Seguir afirmOU: ( dispensável Precisamos decía,
. "Iste é demaís, Nunhum es- I L1l" IIlIerr'! aos que prejudicam
pOl:te 'no' mundo é tão mal di',! v lJl'ogrc;;so do foot.ball brasi,
rigid:l como o nosso- E' precl. leíro. Serei soldado de :primei.
so que aqueles senhores Si!, ra Iinha nesse combate".
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POLICIAL

De ou a carteira com dinheiro
e nãoquiz devolve-Ia ao dono

BONn J<:ONn, 23 (UPL,. -

•
•

'roIonoM I-IUO lDtOdGad.

OFORENO •

(a...",�..� S
O mod.rno a

c imprometencíc.se, entretun- f gU'UCl'>l !)or Curt Furiko. o
t

•

to, a �evolvcr 0, restante, der: . I men�r sofreu fer+mentos de foramonto

JWtro de 2·1, horas. 'I gravidade. no rosto e nas per-
do. tunç6c41

ROUBOU 'l'RES PARE:�
, ..

.

;) ..� �
DE SAPATOS nas, .tendo sldo ínternudo no

Compareceu à DRP, I� S
• I Hospltal Sani:> AntoDw. 91\""''''

�rl���a��:a;�;��, ���:�����l��
i

I ,dr§o Q3m'sortcall nU'flz;W, veodup fi
;�t:;:'l��a���[sêsh��f:�d�e�i�: uuU U �1J A o. lf ii 00" U

�ri;����on� I��s�Oi�� :f;���� c�gne"u rouhgdo' 90 nrO'pff10 done�1���, S�������a a��..��:��!, ����E: lIup UuU u p U U
���h;de:�tr7.g�d�r t� l��h:.,l� Fato interessante e curloso.] Mnnocl da Silva foi a uma ca- ,.-.......�-_.....-��-......_�-

('eira 'S�l' "i� rc o 1 caCJ:."� j c-.
que [amais a cronica policial sa de negócio, sit,) á rua !ta- i A H A r A- O. .

' ' spe ;1.�dG do 111 esmo, désta cidade registrou. ocr r, [aí, c qual não f;Ji sua surpre-
.

"
(�;;'�O��('� f': nl_'UI'PC(l' na-

reu ante ontem. O individuo la: encontrar <11i o ladrão do F

�JU : C;i l:;�'lCJ�" o�l�e �onlr·. Stl vin.; Damaslo, conhecido seu chapéu, que procurava
I...evara a sua propa-

�1'lIn
.1

p ,�ll ,:' '.' "n la :�J.( .OS ,) malandro e ébrio contumáz. vende.Jo, chegando ao cumu, ganda à maioria dos ]a�

�. d: ,\,do.� c A{;"\('lJ furtou um chapéu do) sr. José h (k propôr�lhe :' "negóclo". res do Vale elo Irajaf,
j.,.SP !Jf( 50. Mano 1 ela Silva, quando êste Estupefucto com a curiosa
ATROPEI,ADO O lVn�, 'lê ,:::ncontr .. va fazendo consul, colnctdênc.a, tncm ttnentt, ,f)

I

NHR l�ELA ta 11: Hosnltal Santo Antonio, dono do chapéu comunicou o

nICíCL�'r.\ Mmwlllos deDnifl, 'J sr, José fato fi nollcía, que compare.
ceu ao local, prendendo (J re
terld» meliante, que fai tran
cafiado na Cadeia Pública
onde deve, a estas heras, es�
tal' bastante arrependido de
ter fe to 111T1 "mau negócio",
ao oferecer o objeto furtado
ao próprio deno.

Esmeral�) Viana, LS;ÓI II'
l·�, no subúrblo da V.�lba, ,e5_
1l:';c n.. Delegacia Regior",;
t<;,� Polícia, apresentando que i,
>.':1 eontrn Harry Stefanc, ti.

"'g,'I1do flue o mcsm � se ne

(.li';\ a devolv. r-lhe a cm·t�·: ..
r.i que ;JenlC'ra na TlH Joh'j
Pessoa. em r/ente ao Salã 'J

OÚqU\".l, contendi a ·.impor_
ta.l'lcia de Cr$ 349.00 Intima,
iÍ'J, a comparecer à DRP, st�
fano a1 i esteve; ,I ü:volvendo
PH.l't(' da lmpnrrancín achada,

SALVOS 9 SOBREVI
VENTES DO AVIÃO

l�ovc Bohreviv?ntr-.J do avIr)}] O\lF,

.lrl-motoI' de "Cnbhy P::!Ciphic"
que caiu no Mar da China. in :

rarn recolhldos por um hldro-

plano naval norte-amc.rtear». Oot em ce I' las 11 1,'''"
..

'

d 1· �.... A I' J '�1
u., ca (as 1,1.1;;,

"!TI :Jj (as l'_Jl.lpmn.s... ,(L fia sa, d_ pc' s di: VOlt31' para sua 1"C-
"'-.:lA'H,a,; (·m �ue :og�vllm f':Hi'ill sidcncía 3!1ÓS ter se desin
�allfrago3, fO! p�lm(·l"ro. nvísta- cumbido da sua missão o me
na pelos pasMg'('IJ:OS de 'um a- nor Jc.sé Carlos B rbosa de
víão "Ai!.' France" ern \"iarTi"l<i' l2 anos de idade, a� tc;t�l' a
da Indo-China para Hong- Kong. travessar a rua 15 de Novem
f(.�vnla-se agnra 'lu,: i:J.ffi

.• '�{.ze;;. oro, sm frente à Drogaria ,::!
Gete pe�!'lóa,s no avIa0 Slnll1trn.- Fal'macia Catarin-::nse, foi a
do. tI.' pc·l,'do por uma bicicleta,

Construido Um Grupo Escolar
BairiO . Proletário em RI do Sul

DO SUL

PE'(AS LEGI'TlMAS
•

Kaiser • Frazer
"SAlUARCO S. A,"
- Blumenau-

Convt!nçâo da União Dêm·jcrátl·
ca. N'aclOnal, com a presen<"a de

diversas CC-ntenas de <::OI'X;:] "';,0'

nários, pl'lcsiclida pe,o DeputarllJ
Estadu81 Nelson Rosa Bras)}.

Por delibel'açãó" dos COl1'VCn

clonais, foi J�'lc1it;:a.'do, sob intc'll
E.os aplausos o nome d'> SI

FxanciscO' lVlucller,

Será
No
r�IO DO SUL, !!3 - Confe.rme mingo, dia do Colono. as 10,30 ho· nau-se vitori::sa quando da

{llo"ra.mu. dJstôbuido flc]:, :;:'1e' t raa, o lanC'�'tnH'nt'J da r,ei!�'a recente visita do Exrno. IYr.
fdiura. MúlI.iCipa! de l"!:o '.IU: rundallwntal' do Gt'U1Jo )3;; .:;'1.<1' Governador Irineu B':I'núa Ll-

Sul, em conjunt,.} com o Depar-Iá: ser construido em- Canca.,.. S"";H.
tament"o de Estradas de l\".cda-j

.

Campanha por nós empre.
.

Os morador,:;!s do B:::tirro
gem, teremos no llr&:.:hnll t' ,- cndida ha varias m�ses. tllr- ProLtãrln estão radiantes com

Iniversário do Padre Vigariol�!��?�A��§��i�i� Dr. Francisco
. Gütlardl

;�:.
. I cimentos ao l:lrefeito que .�cm. '.', -·'Y�Y�--\' \"'<

furo DO SUL, 21 (C>orresp.)

t
Atua'mcnt;;, alem de Vigá- pre estEve cum o BairrJ Pro-

a

RIO D,a SUL, 23 - �c�a- -rio Municipal da UDN, para
� Para todos Os catolicos rio- r'·;) da ParóqUia de Rio do RuI i letár'o e a: GO\'eI'nador do 'Es 9- -em RlO do Sul, em

fénas'l
concorrer :a deputacã"J esta.

'll_q1.��ses, u transcurso (Iv) dia o bondoso Padre Vito. é o tado, ao lnió'E'filO 1 "mpo que a. o exmo. sr· dr. :F'ranciséó G:lt- cI'ual, semanas depo-is o dr.
21 do corrente foi b�stante

I
n:retor da Escola Tecnica de 1 pr� veitUJ'.."mos o ensejo pati.'t tardi, DD. P:,_omootr Público Fràncisc:J GoHardi v,?iu a re

s'gnificatívo. E' que o piedoso, COmérCl.l "Dom Bosco" c di - apelar. ]1ublictlm'2ute no S,'11· em PortOc g�l�P,'., . nunciar, conlorm.e carta en_

Példre Vigario. Revmo· Padre I rig;;! tambem, o Ginásio "Dom tido do DER en �rc"gar o <.1'''.1.. R:cente��Em:te escolhíd�, por I rlereçada
ao ceI. Al'istí1ian,�

Vitor Vicensi. c-:-memOl'QU r Bosco". pv construidu eu\ j 1.;,:'1 grande maIorIa, pelQ Dlreto- Ramos' cuja cópia tin'mos
mais uma etapH vencida cOm

I
----- -

------.---.-----------
.

\
fllsejo de publicar.

t�;��ii5l��i1�;;�\ �llTlaflJI
� �::��AD::S:::' i�i�!�;��!f.���J�

.

0'"7..' (I "'lnto é bc!YclllÍsh em I I -:-0 d,�s. :l1<1Í.5 influcntes políti_

���{���?i���:�f�; .11111 iC�mII l;g:�J��j{::��i":��

RUA
BLUMENAU
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