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.RIO, 7 IIVleridion:;'! >
-, O presidente da E�' ..
púbrica assinou decn"
to determínand., que
sem autorização legi::'�
Iativa, não será emítr
do papél moeda, salvo
pura a troca das moé-

:ias dilaceradas ou subs
tituição daqueles QW,�
estiverem em recolhí
mente,

,ôRGAO DOS "J)IA'RWS

em autorização do' Congrésso

RECIFE,
- .Contínúc, como sempr13,
debaixo do charme deste po
v,." que é quase único ·no Bra
sil. Recife é uma das poucas,

J senão
das raríssimas caplhis

brustleires, onde ainda í8xiôM
ANO x

o
BLUMENAV,:

l\IENSAGEIRO DAS SELVAS

(Santa Catarina) _ Domingo, 8 DE AGOSTO DE 1954 70:1

,

ral ArlllandD, d'J l'Ilorai::.. }H1CO'!'U r�a

chefia de Policia cio Distrito Fede·
l·aI. A decisão hOje s0da comuni··
cada:oe> titubr do D.F.S.P" desco·
nhec1.!ndo-?e o n(,'l1� ctn Sl'.lb3titu-

A eh, Pa udcnista para as

próxmas dEjÇ(.'-'�S municipais,
['ns'" velrncntc será cnnstí ui
d'{ dos sc guir.tcs fiam s: Pela
cidade: Wolrgang Werncr ; I_

toup. Seca: Edgar Knaesel, Sa
lumilo Metz, de Ponta Aguda,
Adill.bé'r J Frank, Wilson
58,-:>1 . go, Aldo Per: irp de
A�drade, Romeu Pereira,
Herbert Zeridron. do Garcia,
Edmundo Horst, d' Garcia e

F.l;gi·,1io Bn!('ckheimer. (l'<,.
V.·.[l1·�,

Pe'Q int- ror ::�r,vhl
T, chmann, L opoldc Blaese,
e HüdDt:O Hamburg, de Rio

RIO 7 Mer id " • .

I
d·�, ":'00310' F!'erer',co Masskí,

, .:" : �

l, e�1 .1 - �lT1 cI�culos .
r:ta com � pratica material do de Vila Itoupava. Bernardo

lIg., .0, ·.,0 1''''"CIO do Catete, lI1fo�-1 atentado contr� o sr, Carlos Ln- Scheídemant 1. de Testo Sal.,
mava -se o.ntem. que o sr,. ?-etulio Q

cerda
'.
rnr- �erl: em consequencín to: e Arno Gi .10\'.', de Itoupa,

Varg�s ,[lx�ra.,� no l'll'O?OSlto de do cllma psícolôgtco que se esta- va Centrul.
sub .chtml' ltnedl.atamente o g,�ne· beleceu na Cp.pitaI Fedora'l contra, . ,

_""".,. .:,� o atual titular, qu-; é apontado co- _

DeIXOU de aceitar sua lllC�U_
mo sem a r.ccessárta energia para ��rJ.n: ���,�dc,o ��lii���l��
o cargo,
Não :c estabelece qU<llq;.tCl' rus-

sua atítudc. em carta dirifida

ponsabilidac'� policial nas OC,U,!ll'
ao Diretório da UDN,'o sr. Al,

cías da madrugada de ontem.
lende disse qUi) recusava a

Chamado ,,0 l'IH!ilt: iér;o
I Indicação do seu riorne per

da Justiça
mo ivos nartículares e impe-

A's 18 horas tentamo; fatAr 011..
dosas, Inativo p,-:;lrque não a

tem com o ar, Tancredo �'iev{'s.
ce.tava a sua candidatu

ves: Estava no Palaeío ,do Catet,�.
ra Dura n o. s tos ele,

Retornou :;1.0 seu gabínettc às IH
t\VO::;� Etn ·.reunião prelfrninar

horas. Ex.abmcnte a es=a l'ora, o
à convenção municipal ude

sr , 1>10rae3 Ancora deixou ;;eu gl,!"
nistu..'.) d retór!o submeteu ·à

binete para ir ao encontro do SI. votação a renúncia do sr . Fe ,

'l'ancr:do Neves.
der ico Car'los Allende. tendo
o plenário não

.

conccrdado
com ::: desistencía em fóco .

Na sua convenção muníci,

Jpal, o diretório: do PTB tam, _�� �� ....,.__-'-_

bém escolherá hoje 'C'S futu- --------------------------.-------_,.;.-..;...------....-��......--�----��-......-_

ros candidatos à Câmara 1\'1't1·,lnicipal, sendo possível a es- Icolha dos s:guintes: J .

Pela cidade: ArTuir Castl'tJ'l I
Antonio Fc inert, dr. G2ntill I

1'RIESTE, 6 (UP} _ O pri- ToUes, José Ferre n'" Armau.1!
meiro batalhão do regimento

do Descham!_ls, de Fortaleza, l
:;uff(jl�t" da .Çl:rã-a�t�ai:;" >i\l?ta :��?H��riz�aIJi�ón�:: Itcif: ,.I.,..'__..,...�,...;,..,.....�,.",.,;,.;...,,;.;.........,.,..;.;;;,;.;......_.;,...;,
SI'! pl'Eparando para· abandonal' .

Trieste rumo à Ãlemanba. Is.
Schn-;;eder oe Erne.stb V;Zll.tu

to foi o qu� informou oficial, reli, de Ibu3,Java Sêca, W�iM

t gel', de Ponta Aguda, .José de RECI.}]:;, 'i (_MÇ.ri-ll1út.aIJ _.c. Jún I com �eg"r(lnç'_a p:w" ('n!r':.1Lr <) ram;a os f.�L� por descc<nhe{lel', Reflete ,3. situação de S?U-;: ex".cn·
men e hoje:.o �ercito britaniü:!. S

.

,

ouza, da Velha, .José Pfifier, entrevIsta exch.lsn'a que nos con' problema. nacl{)"'ü, maiJres detalhos. Devo salientar,) tantes e andantes. que sejam ",leg

Como s'�· sa.be, é iminente a as_ d G
.

G 1 _,

Jo arcl.::.!, i berto Gomes, CE>Hcu
..
ai'irmou o,g;ne.rni Co.rdciro A SIWt",ã,O prcdc.;�ncíuJ. '1'-;;I'J'." pcr:m" que e.S5e crim" 'l·cv'Dltal_l1.'.' I c;uais forem, n_ã.a .se ,e:2contram ün-

'Sinatu"a de .mn acordo -entt'p. a d B I 1 P
to,

� O e c 11.01'. elo interi-or: __ rt", Far",s: - Ganna, dm a dm, no- os Sf"l5 h'.lrlZontes !ln batalha elu· não ftn cometld" em .plcné' Seria'}, . ue os que estao ao nosso llldo :M!lS·

Itália >:! a Iugoslav"'Ía, P(:]Q qual· b
'

\d' t
ll1go :rto Heinz Passold, de, Va, forças. P. nessa eampanha no toraI dos Estados Se!'á este Q 1<?-�1 c' e. sim, na Capital t�a R'�p"b;\,!a (Conclui na. 2.a página letra m

..... laTi a ,,·a '5e outrC'::i�ir...l, qUI: a Tri�5te será dividicS.3 entre os P
..

asso Manso ,8 Phillins, de jnt�rj,}';, l',ãgo, por i_30, excc1cnte que norteará os rumc·s !lói 'Vida ;1(;-1 ._ .

sUbstHuição não tecla r7·Lw50 Iji·. doS;; paiscs. R' d T
-

f
I .-..,------------------------..-------................-

________.;_ ..

lO

__,_;__e_s_l_:O_, i �;��:i���o�d�;o;��:�:'�a�:���a��:;t:c= ���::;.a�oa l:;!��ã�(·�/�:t�:,r�r:���·1MARROCOS, SOB O IMn 4 eT·O'"
B [)

'" ",U, , "",, "" mwo p.ro "O-rm
.v,oro " ""'''''''''0 '00 .�.

-

- I .... '"' -
.

ii rre to rín to tentoU âgrec:l;r �:�;��'���:!i:���;�o::��:��;,l:;��}�� I �:::�a ����>;�:::������n:������l·O'A"' ·s S·OMB li S· � '10 .A

..
.'

.

.

ll(}nhum 1\I1tlnicipío p'�rnambücano

I
nha (!::iadual como base do movi.. � � .At

" cI�put...3c10 com'un'·staM'oreTI.5 ����<l�ál,l�,��:�1: ,t�,is�t:l��� �s.t��:�:� :��� .��tt�:P�::�ic�r';.�;.r.� �;���� Seis nlimeiros dias do Hmês da. vinQ_aol'iI." . dos terrorisfas .. Notas:"
� � g Q

f'éltamente 111\e;::1',,;;1') 1105 pnnclplOS vel cl11,hr de uma '�squecell';'O a i t' .,

que norteiaIU ::\ nn::Sa C:t112tVJ:'l. 01:.tr:L CASABLANCA. 7 (UP) - Ulna )60fllenUll ferhneJl�!)5. r?ffi 1�suJ.1a-· f O núnlero de ví�s \t.as ter-

O Onmdit!s;'o d" Coligação. que ATENTADO CO"·D.l!l 1.;\. bomba explodiu, dentro de. um I do da explosão t'b petardo jogado

1,l'Oristas,
durante o mês d� as:cst� ...

ii" pouco reg;:e·sou de sua prim.,ira CER.DA onibus, repleto de passageiros, o::m por um terro.rlsta.
. ém .que transcorre o primeIro rmi-··,

,.r�lldc (,:X�l!I';ã(I eleitoral, referiu- A p:ül-'v;;ito \.to, �i.,,",til,h, ':'1<.11'1 conscquencill do' qu� o número de

I
Por' outro lado, um '�Dmcnciallte versárlo do destronamento do sI1lJ

R10 7 '1'1f 1 I
s� ÚS critic�'.s Que o sr. Osorio Bor" o jornali ta Cartos Lacerda, eis vitimas c)3S terrorist'ls naciona1is- local foi ferido duas vezes à balv., tão Mohammed I3en Yusef "- 'Il

� - , l. Y�eric iOllall .. -, O qual SO° na-o t""mou mal'or balhos I '
. .. -

.

- , 011 fC7 " S-',la .:mtJga adnlll1lstraçao como se pronunciou ti gel1oS·ral t'N'· tas, dC3de que comcçou e,;..te "mês ô. noite passada, e ,:10. acha eIn es-· :pór .isso procla."llaR.o '�mê: da. ��ll�,:.

'Registrou-se, lHl se;;sao dn í gravidade graças á pronta {! A pretexto eXalllÜl1lr e �o Ilio Gr"nd', rIo Sull dizel;]'- .deil'O de lendos: da ving::nl!G, passou de cem. . tado grav�. gança" - era, ""SUl manhã, .exata:'"

ontem da Camara' sério in-I enérgia intervem:ão do sr, comentar declara
-

I
(!0: -: Não posso l\bQrdm' CI),U S'�;lU' QuMro :pasôageiros do vdculo ttt:'C!l 11t. gw!'ua eÍ1:i.!. . mente, de lO!, p.;üre :f�ridos e m(!r.�··:

'd t ti" .' .

çoes .pres· _.> i"ro':id,')ncbl a vinda de, ma·' tos (331.
. . <"'.

01 en. e eu re os S1'S. Barre- I Adroaldo da Costa, no 17)0· t"das p ...·lo m t Ed d
'

'" ,é lniS 1'0 . gar l tE'rir,{ par<. prova;: que se trata de .As autoridades

t� Pmto e Roberto Morena.' mento pl:esidindo aos tra· Costa sôbre inst.cuc6es eh I mais um., calunia, '1"" rlllra para

Em no,e. b. ro' d e 5. 51111 P·R.,.'-.,z.'
.<iué (IS terroristas 'conHnual�iil:>,�'-

r �
Tribunal Superior '. Elci1n- \ mostrar c rl'acasso da'; �llmas ti'n' seln dúvid:i, suas athiidade3. .

reocupa O O �reS·I�ente 'arIJ& m,l, o representante CO�t,l-1 �::' ,,,.,':��I ":;���I:;;l:��:n<�l:.:S:.��r."(�:�;:,':
Entremente, um gl'uno' de (;,}n-'

. R b
• �

tr'; -terroristas: :çtartid"'ri�s. do-a'lu:ai .:

C'um 0;0 ªIeuta�nu contra ta0tioru"a �:;;ii::�i�:?i:��;�::,;:::::::::':::::'���';:: ;,::; para tod a a h·uman i da de,�S;�isI;:1�fª,ª.
ASLim.lou, então. o iW11131'f.l Cor.'

7.1a de ruas do bairrp·'·:na.thro·
'.

ataques pcssG,ais e vi.rnlr'l1' (,-:iro 1'1::: Fmias: Saturoo elilninara� os'ditadores da f�ce da terra Fez,

'.�
� lOS contra o pre,;ideIlte >la- - Toó"s cs calunias "i! campa:n.h�l;;

li Q

" �!�, 7 I M l'ri�i:JD'?".l) _ C conv('Tsa COUl (J sr. Capane- quela Sorte judicante, dilr,matorias, �izem da 101',;0;;t3,.,<:I<* LONDRES, '1 (Ul') - Eoh:€Jrt novcI'Ilbro de 1::55, "0 'mundo !.crã, co o almanaque neste ano.

Dr'ri d N t
. Jt:xalt�·l l' t ",' .

da Jnta pol1l.lca travat'.a em tO"I1.) Musel. da UP - "Old MoorE/s", o um me1hc,r lugar para se 1!ill�l"', • viu que a Grã Bretanha reb.uste-

,

<, O e o leIaS' anun- .nw., c uranle a qu:l1, segun- . nuO., .. n erVdO o

SI,! do Governo de Pernambuco': 'F,'
,

.

l
G B t P t

- popula!' nlmanaque britanico ':lue N"é'se mês, acrescer:ta, b,t ;n.[Íu·· cera '5::..1 predomínio .:obre' () Ca�

CW. Ql.lC I) Sr. lIstavo Ca· 1,. do ainda o sr', Gustavo Ca- alTe o ln o p3xa ·rlJ"ot.es·· llredso Ealicntar, porem, qw_' ,\ f'· f' ti d 1
.

_

... vem ,E,zenl:."oO_pl'rJeCIUa �s e tHj!l1, cr_'t.ia de Saturn-o CJ�f;rç-Cj_"á,'i!1"l·l"ia.i de Suez, :;.nas ocorr� preclSa-

pa!1f:nH\ revelou �ue Uln a.: panema, o presidente da tal' c(lnf.:L� os insuitos. a:fir-: n""':.o n�imo ntio s� ab�terá dirm:'! anunciou hoje d:;; forma audaz. :reação peculiar sobre os gOVi:rna,,- mente o cQntr,;rio, pai!! vai ev:;i-

migo do sr. Getulio var-I Repúbli m t., •
ulando nao poder ouvIr ca-

dd ..lCV1JHlmto dlf�ll1atorlo, o pr,,· qt!� um!. v;z cheg::!';l" <) mê-a doa

I t,'os .de todos 0.0 .paíse!) sUbr.l1cti<':!,)., �uar ""lueIe ;crritoúo egIpdo,

�. _ �

. .
' ,c.a OS rou se preo .. ' _ _"

I
b)�ma 1u succssao gov€rurunentzJ. T

ba� Ih", dIsse 3'3 segumtes cupadJ.SSlmo com a 15itua- la,do mcrepaçoes tao,. lnlU· pernambucana não pOde t�r t"ist(,
- •__• - - - - -- - a ditadura, O Par empo, c:;m tlUa

1 b
.. F A ç A 1\'1 SEU S

.-

:1<'",,,, exigirá a prestação cie eOl:lÜ,,s .,._I!!!'lI!�__II!!II • .IÍili1__IIIIII_IIIIII IIIIIIII!_�.•
pa avras s� re O .1tentado'ção decorrentt'� da repel'- rlO�as, a uma da� hgl.1J:aS1isoladam€lnte. Em Pern�mbucQ, tra acs ditadorcs". .

'IIcontra a nda do sr. Lacer- cllssão do vergonhoso epi- \
IllalS Ilustres e dignas cl" I V11 'SC a

_

bntall1a decisiva c01'lh'ço II A N U N C lOS 5p (,sb promcs<:, '\'1lJ.c ;.", tli:"

da: 'd' f .

-

d'
I cC?rrupçao e o desgoverno. D05 1'0- lJl.mce que :paga Cada um dl1s •• ,

".

SO 10 nas OI ças arma as. (C�ncIul na 2.a l)ágina lctra D) I 51ütados oMído�, aqui :se marchará N E S T E Y O R N A L
Eu conSIderava Carlos =-=-=:.._:_ .-_-,-.--------------

__.. _ ___::__ ::�;:��;��s l:i::o:e�m� ia:��e ���= 'I'
L<:iccrc'a meu prinCipal ini-

,II.. d
--------.:----..,---------------.......;--.........---=:.....

mig,) até agora. Mns agora

i IClalS as Ire-S armas dl§spostos
��E !����.�l';:��O����r��e��:":��:lo considero lneu segundo
t'óes aos impaciente:; que não que-

adversário porque o pri. t'e� :�:pe.�:!l:· � transcu:so. dos Aia� I

:=!��' n�lu=�em���:g���:��, \ a I e y a r o I- n q u.,. r I- t '0 � t e" o 1,-m I :�:��I;:�f·a��,i�::: :�i�:���II��é��!�� I Café; Moka, Monopolio

passou a ser o honlenl qUE li U '!et" ::.lguns palpites certos, ;;n,�,;

"!
Massas Alimentícias "STEIN"

atentou contra a vida do sr,
"O!d M(lt)r�'3" .a5Sl'gut'a que 2\:&1'0 Mostarda "POTY"

.

Lacerda e major Vaz, jo, Representação do exército e Marinha na reuni';'o de Ilo-m.m n' tb C- NO ftfirft"al!!ti�� ;;��iatn��t�p���n,�::z�s "��P7.�:& :;��= f
Canela e Pime11ta moida "STEIN"

vem oficial da Aeronau ti,
tua in� "'. U,* "'-'!!II! i ",lEU to. ! Balas e Caramelos' "STEIN"

"
RIO. i {:\.!erid.l - Depois de vâ- Abrin(jJ ;'. �essâa, o brigEl�':>l'r" A Il' '1 Ica .

�- u ....."rona _ca !l1\ra, o que tol opor- tese de sofrer ele nIgu.1TI. atenta- "\."allg1ori.,,-se d" ,'1a""r r;.:-avlsto
rias ln"rchas e contr:;i-Tfl..archa,.;, t�- Daher pediu que (JS oiiciais aguar- t á

Acre,centa O "DI'a' r1'O de
. . . I

uno e ncceSs no, do, a Aei'onautic2 ficará C!2 posse de li greve geral de 1926 e até o lUa
ve 'melO finalmente ãs 20,30 ho- 1 d::ssem o resultado do inC[uerito fJlligp.ncias intel'I:Olnpida, : todas ;.:c: informações necessárias. '10 acor"ecim nt" a bõ'

-

d

Noticias" que essas pala-
ras Co" ont�m " reunião do ele,' policial, mantendD-_l'! em calma c

• • " " , a UC�9il�. °I
U�cu' tambell1 c?la p::..lavra .o rua- j' Mais �di?nte, afirmou Q majol' rei Edur",!'do VIII! a' b':JJ,nba. af<Jtr.ii�·!

.

d
' he da AerO'llautica, sob fi preGi- disciplinadónlente.

.

G
.

1 Oli
'

vras nao e,'en1 ser tex-
,101' ust..:vo Eugemo (e \'·�U'a Borges que está disposto a procl'!- 1<<:1:11.1 o .Jap.'l.o. ,Di'se que no

l' ctencia do brigadeiro Inácio Loyo� Ascguir. falou Uil. l'cprcsentan·· Bo 'li d 1 Ad'l d
.

t uais, n1as este é o sentido
rgc.', aUXl ar o ce, 1 e der as âiligencias qu," a Policia eom�rc!O com fi China e o ganha-

o.ue lhe quiz dar o presi-
la Daher, para ap,ec;.:rr os .aC<>l1- te do Club iVIilitar, O qual prome· Oliveira, que nstã repl·esen.tando. não se sint.o, com coregem de 1'eu' dor da ccrrid�. de caliaI'ls �Ia '.raSa �
tccimclIt05 ligados ã morte do ffi:\' t�u o ap::lio e a colaboração dos " Ae!Conautic::l no inquérito :poli·' li"ar, A_ pala",�!!s do m::.jor Be>r.· de 0111'0 d" Asco!t.

.

�

'. !
dente da República eU1

jor RUb�ns FIo�entino Vaz, ofl(:i"is do EI{�rcito. Igual prollun- cial. 0. qtlRl .declarou q.ue a pOIí"! g·:5 foram aplaudidaS por todos os Para ';;"vereiro de 1955. O '.al.m.a-!
:Mannha e :Bxercit.. presentes ciar.lento tc\'� tun afic4l1 d" j"'I�· h d- � Cla v.n a agul o. com mteJ."c,;sc. c participantes da reunião.. naquc diz que as condições são I

O encontro contou com ii pr,,· rinl1?, qee sucedeu v seu colega hoa \'ontade. 1 Falaram, aiI1cb., vários outros "alt;lr.'lCnte sugestivas de um, ro-!
sença de d;zenas de oficiais das do EXf-rcito na tríbulli\, "9.;:entu·'·,l· E t t • t Ia

� n l\� an.o - acen UOt! - (ConclUi n� 2.11. págilla. letra C) mauec re:?J, compromisso (lU ma ..

ire.: a::-mas, c durou -'-penas m�ia do, perccbe�a qu� as diligencia� 'qUan" . tr,imúnio, de �ma pessoa·muito lill-

.

hora, oficialmente. Durante esses - Colocanlo·'nos ;, d,'S"'O"l'C""O _'" ...
.

1 d' -!" v._ w_ ",) i'e enC'\nlln lavam em lreçao l'a aos corl\çõC$ de j:odos o:: bri-
trinta minutos, os alto·ialantes da às alt.:ls esfcrns do Governo, pa- �állicIE" .

sala da reunião estiveram ligado:;;, ""':'l.iiI_Ittii1III"_IIIII__••_IIiiIII�1 PE' '(AS E61' IM SII rayam ou mudava.m de rumo.. Os L T A AfL'ma, aindla. que elU junho se

dando opol'tunidad<; qu.:: os repre'
l'f

policiais �e l·ecus;:.m termín�ntc' ,'Ijr doscob.·irá nIgum!> forma de tria�
sentantcs da imprensa tomassem f O R D monte /I pros;;,�guir em tais rumos. Ka-l'se" � Fraz'e'r na Lua, enquauto qu� em Eet�ia�
conhecimento do que estava ..en- I

.... -

I·
T t'f'

. Dis.;�, ainda, o major Borges que. "SA1I.IrA·RCO S, A."
bxo os aflccionados 'do turf :fa.."Ímn

t�e!;t H:a Excelsior do discutido - já que às depen-' PEÇAS LEGITII\-IAS ,fornecera a dois de seus cOlegas! LU b(,m etn' jogar no cavalo cotado na

I J
dencias do Club que foi cercado

1
BI

.

Casa. do Americano S,A. tambem oficiais, todbs os detalhes -. umenan -

I
proporção de 20 para 1 no handi"

'O FI P h �'''9 por soldados (Ia PE (ia Aeronauti- '

1"ua . e"s:o<�, o Rua 15 de Novembrllo, 413 que já colhera sobre a marcha do cap 8t. L.e!;·".';-, Cumpre frÍS'ar' 'que
, -=,_"""'_,==I'=-_��__...".

..

' ca. n;iQ n"vl<1!n �ído íU"õ'essol "iI.II!II.!IIII!II••••••••�· , .

- "'.. lllqtter!to � fim de <Jue, na hillO- fdllIIIII.I!!II!IIII!!lIlll!•••••I!!I!.I!!!l!!\!� IlS 1estrelns a'bandonBram

PJ.l'U hrno logaçâ., d) lança-j rã pl'.-:_,;idida pelo sr, Afonso
mcnt > d�s candtdaturas à ve, Bals!ni 'e contará com a' pre
reança municipal, realiza.se S'2DÇII de membros do Direto

hojc..! às 10 heras, na sala de rio Municipal e representan,
SeSS(}(,5 da Câmara Municpal, 12s dos sub.dlretóríos distrt
a C'JnV2lH;ão da UDN, que S;;_ tais,

emiti o o chefe
de alicia carióca

Enfor-rnat-azn-ncc então, na ('1JC

fia de .. Pc·l.ícia. qUe ele fôrn eha
mado pelo titular da pasta.

-- ._. - � --

Preparam-se os ingle
ses para abandonar

Triesfe

dkiona;s inimigos dos árabes SUl',
giram das montanhas distantes' '"

guardam l!s' cidad!2s ue' Rabal

Fez.

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

DESMANDOU-SE O REPRESENTANTE VERMELH O
PRESIDENTE D O TRIBUNAL SUPERIOR

NAS CRITICAS
ELEITORAL

AO

Exija dos seus fornecedores
Produtos de qualidade

Conservas:

Camarões em azeite e· em sàÍmoura
Palmitos e Pepinos üSTEIN"

.
Mel de abelha e goiabada. "STErn"
Repolho e Raíz Forte "STEIN"

Etc.. etc.

I n:.�:,��e����,:�ISÃO
í
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melo Mar o Faraco, alt!_l fun-
La. t::·lnpanh., ri .... cívtsmo

cionnrío da Agencia dv Bun, PIANCO'
co do Brastl em Florianôp:.lL3 o '!cner:iI Cordeíro d� Fal"ia�, tl'-

,- Faço saber ao sr,. BNRTOLINO PERE1RA, (C',sa p(�J',:oi_ e figura de projeção nos meíos lando novamente á ''('portagem (i'o
- ra), estabelecidn nesta praça, à rua São Paulo 404 que. pelo sociais e nolítícos daquela cí, Recife, teve t ",0';'<;1" opor�unida("�

Banco Nacional do Comércio S.A,. Agência local, hi llpre� Iad i\.
-

dísti t
. ..'

de l'efer;r ,"f' "o..: acontectm-ntcs

sentada a êste cartório. afim de ser protestada por falta de toa e- 1: o IS _111 o an.versarr, vertrtcados no rnunlcípío de lJianc;ó,
,i'--';''-_'_�'';';',""".....-"-......_....,.;;.,.;.,......�,,.........,.-,....,�..,.,...;-...,..._,..,..,........._-t áeaíte e pagamento, a 'duplicata n.o 66054. de Cr$ 1,144.00 i ante apresentamos 110Ssas J,:;. em 1926, QU, ndo integrava a CO!li'

I
veneida.em !! de jan·�iro. do corrente ano, emissão da firma licitações e votos de Icltcida- na Prestes. Um teI:grama da "Me-

! Busch�e Irmãos, de SéW Bento do Sll�... . der: pelo evento. rtdínnal" nos revela que o candí- i slstênciu Públ ica. bem como hr f.' de!;l'l".l giml ela sorte.
I Nao havendo ('llcontrado, nas dllIgencIao; prOC!�dldas, f) C]ig,'c quO �s Colun<,s de

J.I/i'I.nw11 os mal('!' ais �, 1'2CUn'�)s m6cli- Dç <lc')rdc) Ci rn ;IS cláusubs: s3.cudo re.f.3rido, pelo prescnt:� edital intimo-o H que Cdmp,I- dato no governo do "':'cnlllmbuco cos jlldisl":n!'Jávpj,� à e};:-cuçâ', elo cOllvl'nio finn,\uo ,'i)ntre O

'1' r'''ca nf'?,,·te ca"ío'r'l'o, d"'lltro dc) praz·o leg�I, "fl"11 dr.' l]'-'C.'l·t"r
-- Fl1rão HIV.:; amanhã: CosI" c C,,�los Prnst' .. " firrl d{ d'

,

I
�- -" '- - . u - ,- � "

: '.. � ,,�, ' 'J o �'(,11 pl'ogranw. enquanto lJ g._V('J'i1(J nlllill('jl)�l I' o SAI\1:-
e pagar .o títuI,o ou'.dar as.razõc� por que não o f«z, s::;b pena -- a m-enilliJ Dirce, :mha do bur!Ht �� tn_!Illli50S, l�ll!rr:ha\·?_n' pa 1 SAMDlJ j01'ilI:(.'{'I'Ú uma ('qll' _ DU', [l Prde ttll"'l propõe-se a

I d,,, !H'otesto, na fórma da lei· 51'. Alf.DJlSO e sra, Rita 'L<}mp- ra " mu S"Q Fl"mClf(", A .. alv •• '

pc de I>léclic '5, E' de se !Oll- cerkr sa]<l5 do Hosdfal Santo
Blum:o-nau, em 7 de (lgôsto de 195-1,.

I
Ck.3 e que nesta data comph't�

ção est?��. lncsm� "111'1\ d,2s1oca- var J valiosa ciJoperllGão qu� Alltonio I)<lra a in:,talaçãu d(sPaul) Klopfel mento raplClo c Pl'.ncÓ se apresen, a PreLitura lVíunieipal vem s: rvjçl';; d(' astji<;knda rné-Tabeliao Ini.erinCL . seu primeiro ano de vidl:
. tava como ponto in·!!,c�,o.l.(). de pr.estar na realiséI<;ão dê! dJ(,il e ;1 il!llbul;'lllf�ia (h As�

"----- ... -
-- - --., .---�- _._

Ulll empreendimento Ql1f' vi-' siRt(�Jl('iil Públi("l lVIl!l1ieipHl,
rú ]Jc;-<'ficlé1l' :1 punubçilo nó- para ;) 5('rvíço tlrgenl:'..com

,l prometendo-se por outra pur-
a;.:�__-IIJIq IIIEII_._.....'l-' te, o SAMDU fi :f':rnecer mó-

veis {' lltensíl os; illdi.,pc:1Si{_
veis ao flmdonêlnrl1to dos
j" ;;pi'ctÍ\': s 'wrviç')s, correndo
ainc1a por conta eh mesma

in:;titllic:i'io 11' d\'3:w�;as ri'-'c(;r�
l".'Il11·s,

TABELIONATO HO'OREGÃ
E D I l-.lLl D E P R O T E S T O

TABELIONATO NO'BRE61r
EDITA:L DE PROTESTO

elo sr. Pedro Silva:
a sra. Hildtraud Sehuck

esposa do sr: El'n'esto SChlit:k;

Pl<:CAS LEGITIMAS
Ca,a- do Americano S ./l,
ttua 15 ue

J
- o menino Adolar, fiHw

. F,\u,'o saber ao sr, ALCY SILVA (Casa dos Presentes), do casal Valter.Marta Síac,
-estaheâeeído nesta, praça que, Delo. Banco Nacional do Ccmér', dele, residente no bairro de l
eio S.A., Agência 'local, f,:;i autorizado o proteste, "por in- toupava Norte.
dicacâo" e 901' falt�l .de aceite, devolução e pagamento, da

_ o Iovem Alfredo Thor.x,'duplicata seguinte: N,Q 36677, de CrS 1.834,00, vencida em
.

13 de março, do c:::rrente ano" emissão da firma Steyer, Lin., bairro de
demann & Cia _'o de Pôrlo Alegre, -Rio Granei'>. do, Sul.
. ", Não havendo �l1c.:ntl'ado, llaS .dilig.ências procedidas, J

_ sr, Wlgbert Theís. r f!.
sacado PIU ;HJl'CGO, !;leio ':)1'es2n1e edital intímo.,o ti que, d';;l1-

d t
.

tro do pr.szo ;"2gal, compareça nêste cartórlo. afim de res, ente nesta CIda?", e

gatar o título ou .dar as razões p'�r que não o faz, s.b pena f
- o sr, Antonio Candído ele

de protesto, na fórma da lei. Figueíred1. estabelec-do (1:11

Bluill'211au,· em 7 �e ngôsto de 1054, escrítorío
'

e representaçõesPáu�o Klopfel, ,
.

'Tabtlíãe ,IntfJxmo; .
nesta CIdade.
- A data (].� hnje, assinala

ainda. o transcurso do anr,

versa rio natalício do dr- Car,

Vende ..se OU trota-Se
Por automovel

Carninnete, uma Casa de
Madeira com garagen l

na praia de Camboríú.
Inf, Fone 1324 ,Úci.�::l

Snr. Henrique,'

TABELIONATO HO'ORE6A
E D I J A t, ,D E P R O T E S T O

H

lavadeira

em nossa loio!
I

Venha admil,'á-ia em pleno trdhal.ho.

Venha conhecer e/li (l{'iío as Ginit'{<"

rísticas \<lue fizci'am da BENDIX

F.conomat li. l.n'adcira automátit''l

mais ycndida no ffil!lldo:

Só BENDlX EtOMmaf

lhe prQPcn:ínnci esfp5 v'J!'lt:;gem. �

1- (wtQmà1icllmente, enche,:.c de ógua,
no seu nível certo e t';!mporatura ade

quodo, quente e írio.

:2 - alltomàticamente, pela �UQ ação
agitodC1to"lava suç.)/.::mente sem preludi,
cpr o:; tecidos.

3 � flvtomQticllmente, E:SYQ�ia·5C poro
enxaguar, sempre em, águo limpa, uma

ou duos vêz:es, à sua vontade.

4, - CJl!t�màticgmel'1te, antes de cada re,

novação de água, E'xtiai a ógua do roupa,

pelo nov;;' e peJle;lleado proce�50 (] vácuo..

Metexoloy
ratento ""du'!ve da BENOIX, gaumtida
por. .5 anos - que, em su"ve_s movfmentos

Q vclcuo. tira a água da 'l'aupCl; �epois ci""
enxagugdut sem amarroiar, sem quebrat
bOtoc3, envolvendo !Suavemente o tecido,
nlJm proce,"o 'lu" elimino " preiutlki<ll e
antiquado �rrõIQtt.

.. , � mai8 eShJ5 Vgntag�flS: O BEI'-IDIX
Economat n50 necessito ,fixação ao solo
nem insto loção especial. Trobalho con!

q�alquer pressõo de ógua c bosto ligo-Ia
em qualquer torneira, para' que funr:ione

corri 16do <:1 eficiência.

REX AI_.LEN

RODEIO

írun , atê 1S anos
A Iriu crueldade de uma eSr;úsa que sacrific., ;J honra
marido em troca ele riquesas {! luxo!
Uma fita mexicana de fortes emoções e f01'ça dramátt,

( I N E BUSCH
,173 II O J E - DOMINGO - às 2, 4,30, 7 c fi hr ras - 110J1':

O CINE BUSCH, orgulhosamente apresenta o 2.0 gran-
de f 1m2 do Festival da MGi\I, com:

'

FARLEY GRANGER. LESLIE CARON, MOIRA SHEA-
ZSA GABOR. THEL BARRY.MORE. AGNES MOO-
RHEAD, ':l:l'

.

A H 1ST (j' f{ i A DE AMORESIRES
ou

(TECNICOLOR)
Uma das rrraior zs :'f!::tliz",ções do dnema nus últimos

tempos! - Amores ,9r01b' ,lO,>. .. amores pertgvsos .. , ét1110-
res] cíument os .. , tudo isto vc cê encontrará neste magní
fico filme! Três grandes histúr ias num só fill11:'!

1) AMOR CIUMENTO - interpretado 1)01' James Mason
,2 1\.1<) 1'<1 Shearer ,

--

2) MADEMOISELE - interpretados por Farley Gzan.,
gel' e Leslie (LILLI) Caron.

3) EQUILIBRIO, i,ntHpretaclo p�r Pit-rangelí e Kirk
Douglas!

Uma maravilhosa viagem num granelíoso transatlnnt},
co de luxo, (lWC ::',2 desenrolam as ma is comoventes histó,
rias de amor!

Um filme inesquecível, f lmado
colar! Um filme qUe trnz a garantio
Metro G. M.! Não percam .. hCje. LI

.cla do Cine BUSCH!
ATENÇÃO: Na sessão das duas horas. haverá a continua.
ção do SlI!JCr seriado - A ADAGA DE SALOrvrAO�

� ln exuberante tecni
da marca do Leão:
»artir das 2 horas na

._----------------------_._--,- ..

A

'>
\

INDUZIDO 'DO
ARRANQUE

nr:h:o�_lJnny Gl'S 6110,111)
CIJ!lI. e ItelH' lHes"!'

}, t fi ;t.

l�lla 7 de Sdsmbr:.:, 16fí
F

lo d�' í:ixa qU2 Io:' Ul-'>·HÚ.hL
R aliz' r-se-;'I a <,modil:,açfiG

dc� ll,uh):-; d� di\'hla �ed,,'!'uli
na(,� é1)._'('<'i�{ d-:l .....rnlinadns cnl

lei. !}or ('om�)r:t em h()Is,l, ::111;U1
eh ,-,p achm'cil1 cotados lIbaixu
;10 [':1)', ': l)�r S' rkio. C;l':,;:ll\',,'
"e contarem ao par ')l! aciH1l1
lc�e. Isto Dar;) os titulos 110m]
13j i\'03 - 'ao nortador. ,

O� numero,; dos' 'UluJ.-:,,; SOI'

'['''(;0, !'Pl'ã nnbJ ic,:d -.3
'.

110
'Diárh Oficial" no!' tl',;:; cúas
.::ons�eutív:s. Os juros Jo� !;�
p]o', sf'rleé.dos. 1)0s � �r.u1U::; �·}o
,�('c ,1�,iTt:·:1t). c('�.:.s·�r·!�o .11 pC:r_
ti'

'

.. , Jl!drC,f1tffJ

B
'.'i.l'ost,.. hll�.t'at'f"' 'J 5$1'1" .. tI·

l/ABAT, 7 i{)P) - (l l�"-'t"

�lT�1 lrpl1'Cc� .. Fr4lnd..::: L!lC{)��e. pnr
',rú t::st'1 noite ou ;lJ,líUl�l.=i ec:1•••• ','

n.\�i.l(j, p_-'a Pari I c::rn a ('.spcra.n
('n !t�; ",·ucontT:1.r JYl 1netrúpo)c tlln �

!lO� lr., o p.'T.... o C1 csccntc t' l'�'" -i ;

rr..Q 1), �'Ii1l'TOCOS. Cl1jO balDn�'o de
�d': <li:,.,; ?pl'cscnt:-. o sal 'In

;-� l 111UIllCiltO

r..';:I)fH�-_\-(.l 1]" Vi.agCill, cllc''':OlJ
C:)' :1hlanca un1 ,o;,;cgundn PJ'ufiO 4 'l'
....n'Jrd�� r '!lU�}Jj(,81l(l� da li::: nl'1( ",
1!;1 f:""'" ':-0 grll:-)) ê C;;'I}Pl -.1., -\

l'1:J.n!:tl 11'1 M:·:l1l' :..!n ..... A vo.;)::;uart�"':'
r ;�. ��-,� !'or;as que on1enl
:n�rcou aqu). Já (!r� 11 ou �J.n

'f,'!1rc H-',1anL""" ri � F,xc reiLo (.' \.!,
181 inb�). Dt:pob di�-c;o. :t reunif10
i.)} 0:":1.('( ��rr:{�n (fjci:llrn'�ni�, sendo

,!;ret D'

nOIC',
��:;J:'l�n s('ria h0111{'nngc::,rla ;t lnc"

nçnu do 1l1ajor Vi1z.
O,; i' lt -; 1 nlanü'_ [qr;ún deslig3"

111Lgi:'u alUi i1 . jJi.'a.'�l�e:.rl".
Pt�;' 1'1,](1 10m;:lE�:C 1. m 251' 1 li{;
di(hs para Cl::ibj�' t) a!)lI '(\

Na pll',.;ir1��n('iH. n sr, Adrr".} '''pr(.',�nl,n(cs (, In'!ll'l'n<H, Apu
do (13 CJ:sta reS1)031Cku, q): "21110", tü{!;n" - qtJ� I�lou )1 mil-

} S::! 110 n',eS111} tom da C],il;-l
Oi ,1"1'[",5 Pns.m·in;lo, do Exército,

t'." �. n r. 1\'1" ,..., ..,.;::, ..,<:\
:Juc US-:U ... tnhuna dur:.;.nt= longo

.nçao, LjU __ <I ""€::,,. L<"O p. _' tempo
cL;ava 'le Uf;ÕeS C 'q�\t: ;��1,t",- Ouvido oel:" rcport"�l'nl �o hri

riu tOlHar 1.\�' 1l1cdic1rs
':ê.1dC.!l·O F'-):n:{'nt'l',� dccl;:lrou apús
, n'uni'�fI:

I vei3 f<lzcndo risc3r P<l tac;,ti - Apeo"l' ,Ie lDc]J3 a, 1J"rúari,
,

grét"�ll a:j cxpressõc:.; aui :-r� ,Jadr!:3. est�! tt;:t�n� i! e�)dH VeZ llJais
.

t' T'" ;" 'm,u·""i1ho,,,.. . "t1 m" Drgulho dei gunr-n aIS .. : ora l.lSSO. scrw,
.�'r b""sHejro.

1 pollc:i:u' a I',)ca do (lc��IL'�;}:'8 NOTA OFICIAL

I Q que nao Qsta\'a a H;'i.! a)· Dcp,'h (l� rcuniflO. fui tlistri-

,�

(.

'.ii],":1::�.:� 'lujd:J ., 5' I tin1c 11e1':\ oíicitil à

I N !nlnrr'n-(_t:
.. ãõ de;;i:;tc o n'j')f[\',i��l-

!
1'0;-; ofie;' i., U" A.- ronautica,

,-;:),11.:.: p�t.ebista e grifa p;;ra ""un;'I'-" elll .eu Cluhe, CUl,,-,. prc-
o orador: -- "Eu nf,o (10:_; ,,"':" l' 5ulichricdacle de ".�us co

� -�:Jllj:ianca a 'Você! 1:,!�PS dp5 (!r_;·111-.is FOl'eas .l1....rnladii.s.
I" rC'i.lJh"l.:,'l·Hltl ��()j!cil 1-..1' ii Dil'�toría do
I A lVIesa () anvcr;,'.' CIt,b,· " '·''''YC'C'':Hl rlf' lima /0_5"
i irreverencia dns ternl(_:�"'t _'.�!':lI/J&ja E:dr;)'lrrnll·1rj� COln (J

-I (',c,rr!t;�l1dJ-,j!,:, entito, o sr. li," de 1 ..,,1:,,· <lar' )Jolllell:lgcllS' p(l� .

'11:;:11'1'21.0 Pinto: I 'l'l'li'� " ',nem jlJ'C.-iIHd"s "'J Illiljer
HUl.,Cll<.; Plurcntinf) Va.l":, bClTI COlDO

" --: r� �D dou ('O!) [Üll1<;'1 ti de n'�tlnln; rdcrent:s ,\0 amp7ro
-T I"

, .

{"1l<,'_" 1',,':
t
v. J;{Celell['H�' :t ( à j;t1l11!Ín do llO;:'FO s;"Iudoso COJllpn-

f m(�rf�r:c O cujo T101i1e nhl iro.

I �i+o ,I ,\ dirctnrÍ;:t do ClUbe d!l .Aúro·
I -- l •

�}[Jntü'll •• }.l'"of.:'<-cJlfe. tJlllOU conlicei ...

I C.ur,10. j".,'I):.;in'" :'t
, t:!f-:J tn rJq Pl'4;:lj(.) l.! .lt't'ito\l-Of·,

I tle,�. 'replica (\ dr :Hlíado (".1-

munislh, enC(�I·:·.!nc[G O illCÍ-
I '1' t

..

I'1- cn (O, Ja qil' l' se. ,,1'1,�, I'
I Piilto era GJntido por {111-'
i 1.1'05 parlo lnentares:
I ..

�' "E' bem sig11Hk,U':a
,i que O protesto venha c�e 'V'.

i Excia., figura que toda �

nacão tuo bem conhece!"

I '�'i;lsíste. nas e�pre:;sõ,�;;
I desairosas, enquanto

o Pé:'l"
i lamentar éarÍoca. em ': 11 ,

('�deira. n\>stl'nv:l ::::in:IÍ"
(. r,n,ij'ilI' teébd2.

Estoque
}lel'1:nanente

R.ua Jacó Ern_
ckJ.H.'imCT, 112

VELUA
Elumenau
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gislativa Estadual, nas e- pares tributaram-Ihe ex

leições que serão realíza-. pressivas homenagens.
das em 3. de outubro vín- Dentre estas, cumpre se-

douro. rem destacadas pela ínsus-
O seu nome é sobejamen- peíção, as pala�ras do Dr.

te conhecido dos blumenau- João José de Sousa Cabral,
enses, como também as vir- então Iider da União De
tudes que arpam sua mar- mocrátíca Nacional, profe
cante personalidade. ridas na sessão de encerra-
o seu passado, honrado e menta dos trabalhos Iegis

digno, está fartamente pon- Iatívos, no dia 30 de janei
iilhado de relevantes ser- 1'0 de 1951 e constantes da
viços prestados ao 110S50 ata publicada no Diário da
municipio; � sua vida e- Assembléia Legislativa, de
xemplar, de cidadão integro 26 de março daquele ano.

e excelente chefe de famí- Consta dá referida ata:
lia; a sua eultuda e capací- "Falando a sr. José de
dade de trabalho, ínvulga- Sousa Cafíral, depois de lou
ires; a dedicação com que var a excelência do traba
se tem havido no trato da lho realizado pelo sr'. Al
.cousa pública, comprova- fredo Campos, relator do
da; o fiel desempenho. eu- documento que acabara de
fim, dos encargos que lhe Ier- salientou, não surpre
são atribuidos- tudo isto faz ende-lo esta excelencia, de
de Alfredo Campos o ean- vez que o sr, Alfredo Cam
didato precioso de Blume- pos como 2.0 secretário da
nau. Casa se fizera credor, por
Alfredo Campos já 1'0- serviços inestimáveis, em

presentou Blumenau, como que ainda uma vez de
.

deputado estadual e constí- monstrára o seu zelo fun
tuinte, durante a Iegíslatu- cíonal, capacidade de '01'-

SECÇÃO DO

, ,

UM jovem· ainda mais a- ano ultimo, instituiu o D1R
feito às reuniões exóticas do Parlamento. Para símbo
do que aos torneios partídá- lizâ-lo, convocou aquele re

rios, que embelezam e vi- pesentante do povo que,
talízam a democracia, tem através de atos e fatos, m«
razão em chamar o sr. Ne- Ihcr encarnasse o poder po
rêu Ramos de caudilho. lítíco da Nação, afim de trt-
Na vida republicana do butar-lhe a mais memorá

Brasil apenas dois deputa- vel das homenagens. Tortos

dos, pelo seu valor, pela sua os partidos nacionais, to-ias
austeridade, pela sua cultu- as classes, os poderes da Re
ra,. pela mais alta dígnida- pública- as expressões mais
de mantida inveriávelmen- eminentes da vida ·o�ãsi��i,
te no cargo, merecem e- ra, na política, r; \5 forças
leitos quatro vezes para a armadas, na magistratura,
Presidencía da Câmara

I
nos meios culturais, nas

Um deles foi o caudilho indústrias e no comércio,
Nerêu Ramos! na Imprensa.' na sociedade,
A imprensa brasileira, no enfim, participaram desse

preito de consagração
poteótica. .

O homem escolhido para
símbolo foi o caudüho NE.
rêu Famós!
Um presidente houve, no

Senado, que, ao final dos
trabalhos, em cada ano

por oportunidades várias,
mereceu dos adversários do
seu partido - do qual era
o presidente - Lanceiros
que o marcaram definitiva
mente como UIT<a singular
reserva moral dú nactonali
dade:

Esse presidente foi o cau

dilho Nerêu Ramos!
Na mais heterogénea das

Câmaras até hoje eleita, li
deres de todas as correu

tes louvam sem reservas a

ação de magístr-ad o do seu

grande presidente.
E êsse presidente ri o cau-

dilho Nerêu Ramos!
. .

O nosso pequenino Esta-
HONRA AO ME'RITO

,

Palavras �u Ií�er �a �DiãO DemDcrática Nacional
ALFREDO CA.MPOS é. ra compreendida pelos anos ganizaçào e competência,

o candidato do Partido So- � de 1946-1950. dando á Assembléia Cata
cial Demccrátíeo que dis-I Portou-se, no desempe- i rinense uma secretaria efi

putará, como representan-] nho desse mandato, com tal I ciente. Acrescentou, ainda
te de Blumenau, uma das I elevação, proficiência e dig-· que o legislativo ficava a

cadeiras á Assembléia Le-] nidade, que todos os seus, dever ao operoso colega um
.

patrimônio de alto valor,
qU<11 a redação dos debates
na constituinte de 1.947,que
em face da ausência de ser-I Palavras do líder da União
viço .taquígráfico, na época,

Democl'!l.II"c� Ig�1"iong. fi.ficaria sem-fonts essencial !toa li nUbl 11U11l!§
a interpretação da Carta -.'..;_�----..... ----- -'---

Constitucional do Estado.
Além disso, a sua fidelida
de aos fatos ocorridos, sua

isenção e ímparcialídade.n.,
registro das occrrências par
lamentares, fazia-o credor
do apreço e da gratidão de
seus colegas, pelo que o o

rador se via no dever de
realçar estes sentimentos
na certesa de que o fazia
em nome de todos os cole
gas".

julgado· pelos seus
adversários

A eloquencia, deste a

testado, dispensa comentá
rios. Os blumenauenses.
têm nele, provas exube�

.

rantes que Alfredo Campos,
como representante de
Blumenau, soube cumprir,
com destaque, mas obriga
ções.

- "Não o vemos no seu pôsto como adversário;
nunca encontramos, na Presidência d.a Casa, o Che
fe do Partido adverso; tem-se, mesmo, a impressão de
que, ao transpôr os umbrais do Senado- V. Escia. dei
xa lá fóra tôda e qualquer ligação, parfidária .

toda
e qualquer preocupação do seu grupo, pata se:: coma

vem sendo com brilhantismo; com segurança, com

hombrídade, com dignidade e patriotismo, o verda
deiro Presidente do Senado".

- "Pode V. Excía, crer, Sr. Presidente, que seus

adversários politicas da União Democrática Nacional
lhe proclamam as qualidades de competente condu

,
tal' de nossas atividades, observador Integral .das
normas regimentais, cioso da dignidade cio Parla
mento e atencioso com todos os seus membros.

Não é, portanto, protocolar esta manifestação,
.que procede da vontade- do pensamento, da sinceri
dade absoluta de todos os colegas" .

(Do Senador Ferreira de Souza)

E uma dessas aí está, co
lhida, justamente, no cam

PO adversário.

partir das 19,15 horas o progra·
ma do P. S. D.

PartidoSocial Democrático

Diretório Municipal de DJumenau

Séde: Rua 15 de Nov. n· 789
TELEFONE: 1732
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melhor Gasolina em sua-classe-de preço I

sensacional aditivo que limpa o motor do

seu corro (] cada movimento 'de' ccrnpressâe

o motor de seu corro continuamente limpo!

I
I

I
I

dos'=- =:- ---
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no

·MáqUinas
para

.

agri��I.ura
.JO·HN··DEERE

Uma
. tradiçãomundial\

. dtl.quaudâde
e eficiência

d� match entre tl'i_
COÀOl>Có' .' alvi-i:ubros: Wilson
Silvá,

.

" .. l'

AS�!-STJ§NC!A :'TÉCNICA,
.

'S€RY'IÇO e SUP,HMENTO
de PEÇAS P:E:RMAt+ENTES

P'

00
C Praoressn

. a

Consulte-nos sõbre a

possibilidade de enlreqa
dentro de 60 dias.

FI.GU.E R.A;·S (;S� A.
POITO "ÚGltE: R, 7. DE skiEM1iRO. 1094

CACHOEIRA DO SUl, �. SAlDANHA MARINHO. 1336

ftOlt'ANOl'Cil:IS ; lt·",HRi\OENTES. !i ':
�

. -- _".. .

FIGUiRAS 8< CIA� tTDA.
PilOTAS, II. AlVAItÓ CI-lAVES�"JlO(. .

. URUGUAIAN�: '1. DUÓUE Df :C;""I�s, :ESO, I#M.:WPOllTO

Sul (juvenis). Bandeirantes x

Ginástico (feminino). Olím
pico x Bàependí (adultos) e

Lira x Cruzeiro da Sul (adul
tos).
- RETORNOU ontem ,I

Brusque, onde chzg.;u por
volta d''ls 12 1101''''5, 39Ós de
sembarcar no acr ; porto de

..._-- .-- Itajai, o zagueiro Ivo, que es

teve por alguns d as na Capi
. tl rlO !)aJ5. treinando 11:)

Bonsucesso. O eficiente !llaicr
segunão conseguimcs apurar,
rormará no time efetivo do
.::, RcrHlllx, que estará se de-

'����i��i;�;Ji�f.oc:: 1-· Jogus Oe"'s"portiv:'��;o':!\'s' 'do SE�I'outro magzstoso encontro cs, I .l
xias x América, O árbitro uru-.

4\1nio Salsamr'nt , atualmente \:: .: . .' -:. a ,

�;Hii�Ji;%�:�:�:i:.� C8Ff, .Iíder da grandi\osa c.�'nip'etição':0 Tii'uden 'CS t:::!' Itajaí rum. .\!.-

dt 11' ie COJil d�stillO à Iocali- TIvemos na noite- de allt�-
.

J .o C'mpauh'n Brasll.zira
d",de ele· Novs 'J'l'Cl'to, afim de ouí.-m, sexta-Ieíra, a reaíizn- da C. TI, Fum: em Folha

'I
rk Fumo f:-m Folha. cem 10

. § ! I , it : () csí:��\.;-:: .

tIn
.

.f�i1��T·"'1 i l',tO ��, :!a .qr� :i.l.:� rn:::�::Jda l' seus l1i�d�r força0.} t:Otll o Humuitá {:� = c"',� 1na1s urna prova do 4'0 Geucslo Pcrc ra. da C. B .. POj" t(J.�"';;· :!.: Arh-x, com .fL ito
":::' 'n;;',,��ck!rf) J<J!·nu.�:l1(�!r:J I>Ll-'; H cl.H'l �i 'UIZ/'o;: .. . local- .' Camps onato de Pedestr anis- Fumo -cm Fi:lha. õ-o .JUã�1 Gr:ifie.a {;'r' lI1'1I1'1n3(', ·eo.n 4 ..

=\ 'C'!" , ... ): .. "'\'\1'0:;' ('1'11 ip!!().: F.(.kj�: ·.R:�'i�I;i'J x Flo-
C A ClTI\RINJPNSE c 1110 dcs Segundos Jógo.s Des- Francisco Wan..Dàll, da Ma- 4.0 Níaiif?. com 3· õ.o Cortu-

:;: ;,.: i' -i: .�i")··:"n-·.�' �:,;...;j'·"·""·1 "r!';i � l'·S�.:; ('- 'Ri<; d·) TC5t:J. Julz: �
--; t -' j �� ""'1:!ís "no "'�s' por.ivcs do SESI, na distan- físr. 6,0 -- Bruno J. Teodoro, me O, OUP. 1'�JIl1 ::>. nontos .

. � ;;' l<l.;)·; ·i);·.;�·i{jêi�·';5 ;;1:;: "i·� �'i�;W. , pi)}o -; lI:of:l1:,:.". "" ' ',.� '[ tã�;;� '�l:;ac�, '�;�;:�cll;a� "Cat��i: dn aproxímada de 4·000 me.;' da Artex; Jú disputados cs campeona-
:;:: !fI;! r;;"': n:·'1'(:.�,':l'ihwoe:.��' ;\�: 1:,,) 1,'lf_�/ -; lld .. h,nhlllü.llC "

f' ','" Flt('l""[, a única nc-
tros, cujo desenrolar agradou Cb�sifi{'acão TYJl' (.'(luipes i.�:-i ck '.Kc!cs1.rinnis1Do,· futt"�

�
"

"'1 I I
.. (· ..

·1··"
..

·, r'l •.. )\1'1)' 1,'1.) neL'L C. t. JV
• (111 Cl1L>I'O 1101'5 del: oart ci 1 I'" "1

-

'J 1 j
-

l' <;; ,

1::: f:"p' .r n;, I"::':J) <:l'll.!.rI'.'1 ',)J )':" �.,':.. ." ..... !' .... '/"." a .. i L'j<l ÔC JWJ'C pelo l'cr!anw da' c"
-

•.,,·u pR ' .- \ ("c: .l'e", C01TC{.Ql',S· J )0-, K:i[l'l?� -: ,'.·úH!, e es R. 11.
-,

'1
' , ti' ". .'

!
,.. ]JUU eh vaüo ll1'1I!"�!'.J de :f111l-' I, tualmc!lle ii I:_l'l:,._··,jfic",]pi:w f-'.'F_::: 1':.1 .;C'\,l'nl ,,� �1l,1. ·'·.f.'l.k .l�,�!S ). .. "

�"." ,; , ."., , ....,.. ,. C,'·l'lit.] do .!'�st;ldu, I - ..

." c

� i \�: w' ,,' d" ViJ111" Rl"I.n �;!JI.I"'''· 1)" h'h' � .:,:, .I'.,,!).H\·�, ,w. !·ll1h. .'-__ POH 'T'ER�;l\l de xudu de distas, reprC;j,:'utandu Iirfln, I \ 1'31 nos JI JO[!!:l" De;3!-1O!'ti\'l)';;

:;., prrJ�·t" ...,>.,i;!!:I·;, IH ,I;:ll!l!a d'�:' ,�;"" 'lJ'antr, ..Jv.:;'.; CarlO'3 'l<"n.oj�r 1" -cit.;J�,(j '.' fc)hs I'C.
dh'el'�H:; que bma!1l p�l'te lt1ú �1<_;SL ..

,.
§ I j·l;i:·C·;.[iI-;>Ç;'';O, ki.::�.i'��' ... (Jó ÜC!'. .. __.__ ._._.__.. ,. � 'JUD, nfto I l�lp;:rece"d'" à

11<1 gr<lildiu:�'l COtl)llCL!çao pa. &i lW ilidr.i I 1.0 Cia· Era:,. Ue F, lt'ollla,
C

.

A S
- I .. - •

I d" irocinuih.l· (JPlu Núcle9. Regi:J- i com 34 pont.os, 2.0 Artax, CV111.' A D O A 1\1; E R I C l\ NOS.. A. �! Vi: (> lide i' -, � 'I" "'" F r
... f.' () R' i" S

.e?Eã,) de auúienC11a. (G�) .,� 11al do SESI, desta c duele. '.PE'ça.r. lC.§!.. E'T��A�. { '1."2..'3.� G.J-ál' '!'�.'" r<.�.-t�t,j,I).Cl,.. �·e,::::l., � -. "� ._ .. '_" ,"r"�'- �,.,. '�i;I �.� • (-I." h" .

�
.

2:1 de julho .pa.ssato, uara11l AJ LVi .1�J.l.J" ,-
'-a '. co-

:: SECÇiiO 'DOl'�IESTICA :;:, ,.�.,�1. .. '(�,1 '5,).. n·hl�t.l,llld,.,d. " •• ,..ii .� "'" ,.} ....
� Tv"í J' rllm multados, ·CfI- A chi:osificação individual, i

cem 1ú, 4.0 ela HVl'lllg, com
:: Rua 15 de Nov"'emhrn, ,173 '1'('],: 1532 :;:Ip;' ('Pia m lltlt"]Jr::L; envleIa .. ; V. f. C. lhr'il"!'-"dn j-j ('1'1 Cl'� "5000

.. e " fi.o· c.>1ocado . .Li a·se. J..,and· Ru\'ér Ij;�
(' KUlH.kr, idem. 5.0 Empr,

= =11'1 lr,d'J_'; "S esíq'cr.,;, �(!m 11):-: �I,�. t.QA,,'Ij·!I<> 'li'
ll' f .,�.,

guinte: "SAI\'IARCO S. 1\.• " Ind. Gal'Ci'l. em lO. (i·o Cor-
� _ NO�<-�I\ lHV�SA 1'" S·,'JtVm :;; I dir S H'Tifíc:üS, /.. C<lJ'i,'da, '1. 1 -- Lo -- Rnulino M, da Sil- tume Oswaldo Ot1c, com 7.
;;:

> - "L<,� ! ,N 'l , >. J..L ,,�

'::; lém ele difíciL' é ti2c1sh-a p,'-! J 14 va, rIa Fábrica cI} Espelhos: � BhmHmall � I i ,o Mníi.'n, com 3 H.o Elet�-
-.lllliHmWH1I1U1fW ,jlJ'�lm!H!nmmmlmmmJlmmnmllmml!llml;' ra nrflbo5 f)S tim(·s. que n.dcn,' 2,0 Sigmundo Hi2misch, d:l Il!'O Aço. c:'m 1. 9.0 Fábrictl

F O. R D I Arte,". 3.0 Bertolch dé\ Silv'J. d'" E:-pclh:J;:;. com O ponto.
,.

PEÇp S LEGl'rIMAS
. llml}ric-3.DO S . A.

1':' i.�C' t'-:ft\�elubro,

R e j

tt· L . O"
AlFAIA,lAP:i_:\, I Tf)J\.
CONFECÇÕ�� f'INAR
PARA HOMENS

ttlHl' 15 d(l:
.

NO:\'If-!UIl,tr"•• sm�
� Lo' Andar _ T·(.·llf�rlíJn ..•• 134:

fi L U M E N AP'

l�fHIGU'D08B� "RRaSTE
-

p"
(Fabricacão da . Brasmotor)
CiNCO ANOS DE G,Uti\NT!/\

·(ompre..o no inverne para te .. lo no verão"·
.

Pague-o em suaves prestações men�ai).
"BRASTEMP": é um refrigerado:'
que agrada, pelas suas linhas aCI'{H{!'
namicas, é garantido por cinco aUI,:'

com aJ>5istencia técnica.

Um refrigerador conserva duran

te sen-!8.nas, carne:;, 'frutas, verduras,
etc .. Por iss'_), �orn(ju-se um elemento

indil'pensavcl êl.O bl'1ll '!:st<.lr doméstico

e <1 :;aúdB de toúos. Ci refrigerador é
lambem fato!' t:e'cceHlumia r;� lar Doi�

" ,..L ....

l. ._.

e
.

II.V);l n.leo.tl)�

tlIU·' Al!llil!Jlte.
- X.·_

H10Ui xv, 1361> � O:tt; pQa.....
8LUMENAV "BRASiEMP" é de disfribuição exclusiva de

PrDsdocimo Sociedade anonima
I

.'

Matriz! Curitiba·.... filiais Joinvile, BluRumau e Mariogá

permite a duna de casa guardar as 50-

\<i", "a Fabril Ilh ... .,Úh.t
eashnlri de Bral/ll

bras, comprar alimentos em maior

qu.antidade nos dias de feira etc ..
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O celebre ator do teatro e

cinema alemão Theo Língen,
virá a Blumenau no. mês de

setembro, juntamente cem 5lS
componentes ,dR Compa!nhia
Alemã de Teatro de Buenos
Aires, e data dos espetáculos
n1s salões do Teatro Carlos
Gomes. Theo Língen aparece
ró em "Por favor não escu;

tem, minhas senhoras", (Bit.
te nlch zuhoçren meine Da

rncn) de Sascha Guitry e

".J.:ão" (Johann); de sua pró.
pria autoria.

Os espetáculos

NA
I

INSTALACAO

o maior
.

(OmICO

f O R D
PEÇAS LEGITIMAS
Ca'a, do Ame,l"lcano S;A.

,

Rua" 15 de' Novembro.. 473

INSSBRUCK,.7 (uPl '_ O "escafandro int�r-plan(!tário", que será
vestído pelos homens que. untes do fiIn do século. voarão em um :rogue
t� para a Lua. foi descrito ontém ·no Quinto' 'Congresso' Internacional
de Astronáutica, quc sc reune atualmente nesta cidade presic;'lldo pelo
professor' Hcrrnarm Oberth.

Esse "escarandro", de paredes duplas, terá um> cõr c'!n'i"l prateada
brilhante. a fim de resistir melhor as altas temperaturas devidas á
proximidade cll:> Sol e ás baixas temperaturas d.::. parte não exposta da

Utllize nossa
• N A

TRADIÇAO' E EXPERIENCIA

Da8 transações com o exterior

(I OpeJ'4Ções de câmbio oficial e livre

.. """rtum de crédito3

, Cobra. de título, de qualquer país

Urge uma providenc::ia drástica
abusos na feira

rbservends nas tabelas � de
t.onga aperiêD� quase um século de funcionamento e

uma tradição de 8etViÇ� que o tomou conhecido nos prin
tdpais pamea do mundo. possibilitam ao Banco da Província
_ lolftçio 4dequada aoa negócios de V. S. com o exterior,
COIDO lejam:

contra os

Falta·de

.ARCO DA PRovíNCIA
00 ato GRANDE DO SUL S. A.

'iRaI. Curitiba: Rua 15 de Novembro, 570

11'07. �s abusos. de exploração
crimmosa que vem Sc obser,
vando na Feira Livre, na rua

Nereu Ramos, onde -cs I�Sp�
culadorcs vem se locuplel.�/I_
d:: com' a extorsão e verdadei
ro assalto à bolsa do povo, em
flagranta desresperto às Ieís
qu..e instituiram aquela 1?01·w.
cuja firialid'ade é benef dar li

povo cem preços popularo«,
de vez que os Ilro�rk;s fd ..

rantcs estão isentos de tuxa:,
e Irnprstos, acrescendo ainda
a círcunstancía

-

dos mli!S!tlc,s
receberem os produtos pura

1 4iAposição (te v. s.• e Banco da Província tem também

CHEQUES PARA VIAJANTES [Tràvelérs Cheques). que
_to aceitaR em qualquer país. Use-os para maior facilidade
.. tIIpn. iDtemacionais.

ruo. 7 '(lIf.jerldional) _ O sr,

Marecs Souza Dantas declarou que,
em virtude dos boatos .sobre a de
missão :!o Ministro Osvaldo Ara"
nha d!! Pasta ,da Fazend3, ocorreu

ontem, rdnle;;. nos mercados do
carõ, algcC-.lo e câmbio. O prest
dente d," Banco do Br.:!sil argu
m-ritou 'sobre o procedimento baí
xi t'l do c<.fé. dizendo que. por to'
dos cs meros '3 modos; pretendem
anular as medídr,s do governo em

favor do nosso .produto base. Sa
Iíentcu que os pl'ejuízos
a rní lhões de cruzeiros.

PErçAS
Willys - Overland
"SA1\iARCO S. A.'1
- Blumenau -

iPrelendem anular as

medidas do governo

End. Tc!.:

COMPANHIA BOAVISTA DE SEGUROS

Comunicamos igualmente que os Srs, Helmuth lauferjung, Nilton Kiesel e Ronald
Schmldt, deixaram de fazer parte de nossa organização no Estado a partir desta data.

exigidos pela eS,9éci.e.
.

lJurante o ultimo mea dG,
cada semestre éncerrar-se.ão

. ati registros, a :fim de se eal
eularem os juros e prepl;Lt·Qt�:fil'
I;) expediente relativo ao seu

fi'll,gam�nto. Esse pagamento
terá início a partir do mes

seguinte ao do respectivo ven
r ímocnto,

.

na Caixa de Amorti-

Comunicamos a todos os nossos Amigos e Clientes que entregamos à conceituada
COMPANHIA COMERCIAL S(HRADER., com séde nesta cidade a gesfão dos nossos negócios
no Estado de Santa Cat�rinaf na qualidade de nossos AGENTES GERA JS no Estado.

A Companhia (omercial Schrader com Séde na cidade de Blumenau, à Rua 15 de
Novembro 111 f está à inteira disposição de todos os nossos Amigos e pronta a prestar
a todos os nossos clientes, a nossa tradicional esslslênde.

.

Temos lambem o prazer de informar; serem disliíuldos de qualquer fundamento
certos rumores de Que os nossos tradicionais aqentes, fREfTAG & elA. de Joínvlle,

.

e MA
CHADO & elA. de Florianópolis, tenham deixado de representar-nos, continuando aquelas
conceituadas organizações a dispensarem os seus habituais bons serviços a todos os nos

sos segurados,

COMPANHIA BOAVISTA DE SEGUROS

Após déz dias de tratamen;
t;,::

.

I1ospitilar, provodados por I.--......-,,;_;.;;.,..�--i__----"'""":'---------_,...---__--_,..;.
Impertinente doença, deu at, i
ta, ontem da Casa d';; Saúde'
"Dr. Comínésc da Rocha", 0
nosso prezado colega.e corres,

p:ndcl1t<! de "A Nação" em
Rio do Sul, sr. Jucy Fiuza Li.
ma, mais conhecido pelo pscu
donlmo de "Cyzama".
Ao companheiro de irnpren

sa, os nossos.. votos de pronto
restabelecimento, cem possi
bilidades de qlie já na semana
cn rante, volte a integrar ás
colunas d,est� matutino o C,JS�
tumeíro noticiário ríosuleu,

Paulo Boavista - Diretor Gerente
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