
, RIO, la (Meríd.) - A reportagem de O Jornal podelll,fo:m.ar que o presidente da Republ ica está seriamente a?_.rI. eCld::· com o t"nente Gregório, em virtude de haver ele
ln1c�almente negado que os POSSiV'2is agressr res do .jornalts,t�_ Car;:JS "Lacerda :gert�nceriam à Guarda Pessoal do Cateto.
'Iao_10;:;0 �omou conhecimento d� atentado ..) presidente ve-,gas chamou Grc.gono_ ao seu gabinete, pergunhndo-lhe o quee�e �chava da sl.tuaç�o e se os ':xecutantes da emnl'ldtada si-nístra pertenceriam a Guarda Pessoal-

-

Gregori'), respondeu que _ ,_ �.;:�'(:"
não, categoricamente. decla,
l'ando_se, ainda, tranquilo.

.
iRoras depnfs, porel� �n)o>

fIrmava-se. que os matadores
d? major Vaz e agressores do
da'etor da "Tribuna da Im,

e ,. - NOVA Dl':LHJ, 10 (UP)pr nsa- !sao, realmente, da A Indía aceitou n, soUcitac'ão deGuarda Pessoal (pelo menos s

um deles, já identificado), PortllgllI no ecnn.jo de qU'Ci um',
. comissão n.�·utra investigue a

. A tarq.e, o Gabinetç Militar uísputa sobr� Os tcrrlt,oriGs lu;d� �re�ldencia da Republfca sos encravados nesse país. Emdistr ibuia a seguinte nota: '

'O general Caiado de Cas,
um comunícaco oficial, o govcr,

tro, chefe do Gabinete Míli;
no Nehru acentua q'.IC :�spera

ta: da Presidmcía da Repu,
com essa medida diminuir a a

blíca, comunica que o sr, pre- tua] tensão exIstente no ca,

s!den�e G·ztulio Vargas, tendo
SOo

em vista a grave suspeita que
-.......,-.-._-�-�_. ---- - - .....---�--, ----- .. -

DO momento, atinge a su;{ Sugeri-do n' C ara dosGuarda Pessoal, demY�rou dis ,a .

sr lve.Ja, dando assim mais u- .

��;��;:�:���11;1ir1In���:�= O alas'fame lO" do chefe do lo'vernodrirgáda d? dia 5 do .corrente, :� .

Os serviços de segurança ti!

ri:��:�'��}�da��;:;,fr:�:ae��� Discursos de Frota Agu;ar/ Aliomár Baleeiro, M.· ]vppertmentos dos _9JllcIals das n�s- Ir •

'
.

S,lS Forças Armadas", RIO, 10 (!\;Áend.) - A �a_ ao pafacio

I
calizados nos :9:rões dcs pa,

fodemos acrescentar qll,� �nara Fe�€ral vcItou, a agitar j. O !Jrü?,::ü·,}. a tccar no .as- Iacio, governamenta_is: .

.

hoje mesmo serão devolvi, �e C.Ol�l - atentado contra o sunto fOI o sr. Frota Aguiar, Lembrando que fczel"l tul
dos ao Departamento Federal Jo�nahs:a. Carlos L�cerda, e�n qv,�, logo ao'. inicio da sessão afirmação há dias, o reprc,
de s,egw'ança, Publica oe: el{!� .cuJa al1ah.se Se· detiveram. di- j OC,\l.li?9ll a, trif:n.ll;w Rl.lra in,'iis� sental1t<2 c<i(iQca é}lt'rro(l. para
,mentes aa' 'gi.ufrdn qul;U .�er:,' �r;er$�..: deputados ''q'U-ê" 'clléram �-tW' eh'!' c_tti1='. d�" 'ãutor'eff mátê:." as' 1(>ntá'!'lvbj�<"mfif 'â:.l4:t'lrMaê!cs
viam. Os dernai�. que eral11.

a· sessao d� ontem mo�e�tos! riais do atentado estavam 1}� governml1ent: is em I'JJ-l1Ultuar
apen,:s, da guarda, serão re_

de exaltaçao e dramatlelda_
'.

'

--
.

.'
- to p�:llitic::;. qt�� e:�CCi!'a ,{) e_

cambiados para os Seus Esta-I de. ,

" . Galu ao 11.Irgft dns Jiçnres I ve�t?, : �_ l�d!car;d0�cÚ�:. nome�dos. 0- oradores OposlCloni:sta ..D li U ii ii de.. "U p_tdcs e Q. • - � " man.
incl�síve ,o proprio "leader t� , ,. - d

· dan�es "!' _r cert·; !)ollticos pr!

jminOriU, recem-chegado do I um aVia0 e passageiros man.s que se torna�an;� fa,:t;,
inkrior mineiro. examinando 'I ,...'. t�ches d: homens pubh��S _

.

os ultimas acontecinientos re- LISBOA, 10 (UP)

-,
pltal do Açores), que deu I6ual. �.PtlO'dCO;C!;lU, :lrlgl�

l,:!-ci.onados com' o
. ��jme, in- í Caiu ao largo de Açores um a notícia· precisou que D ��p���� r�ol()�as�� lÇ:; o���·slshram. na culpablltdade do. 9.vião da Companhia Co- 'lparelho acidenltado havia jurídica nor sobr>;. a ordemgoverno que atacaram com!! b' A' O'

. ,

d l·t·
-

t'sf
-

desusad� virulencia. I'
om uma vlança. aero- se preCIpIta o contra uma pO I l�a, _numa sa I açao ao

Pistas que levam porto de Santa Maria (Ca. n'lontanha nas proxímida· p::;ov,;: /nddlgl:adog.•.. , t f' r
d·

•

d L"
_ra Dr se uI.1 e o} os.

es CiO aeroporto e aJes, Aliomar Baleeiro, que dentro
Teriam morrido todos OS

I
da sua costumeira s.everidade

passageiros entre os quais na critica "O governo, d_eu ç
,

'
" ponto alto dos debates, nao 80

se encontrana uma cuan· pelo int,,,resse despertado? por
ça.' bem COlno nove mem- suas palavras como ainda pe.

1
bras da equipagem. O a· las revehçÕ-.s d.� relevancia

parelho assegurava ligacão que. a�ran�ou d�_ leaderança
,

� maF rtstuna; nao faltando
semanal com Bogota e mesmo seria incidente
Hamburgo e·vice·versa� e o sr. Barr:to Pinto.

---------'--� com escala' em Lisooa, Ma-
R�O, 10 (Meridiollal) - Os I Rio de JaneirJ a decisão do neira como se conduzir na,:; drid, Paris, Francfort e

.;_ - - - - -. - -- - -

presidenles dos Institutos de

I
Pat°.id; Trabalhista d�: Fier- próximas e!,eições.

Aposentadorias e Pensõ�s, nambuc0 com o sr. João Gou- MISSA POOR ALMA na viagem do acidente pro-
reunidos ontem no gabinet3 lart, apoiando a candidatura DO·MAJOR RUBENS cedia de Ham.burgo.
do Ministro do TrabalhJ. de- ,do Sl". Joã'J Cleophas com RIO. 10 (Merid.) - Dom
cidil'um qn� ,';\ governo unif:::r_1 prognósticos d� vitoria, se�

I
Jaime' de Barros Câmara, .ar,

n�j.s�rá o lÜ:1.i.te_ da: cOl1t.ribui- gund0 algun.s ,observadores. c��is�o do Ri,: d� Jan·"iro, 0-

ç��� d';l nf1...VJ�CncIa soc!al na SUSTADO O EXERCI. flcwra ama_nha, ;1S 1l. hOfnS,!
ba�c tetl} cid �mportancia e_ CIO DE GUERR!\ 1

no altar-mor, da IgrcJ1 da I

q:l.I.val':l�t<; a Clt1CO '\"ezes o sa- QUIMIC i\.
•

Candcbria, missa de sétimo I
1<11'1.': l11lt1lmo ·:stabelccido na, RIO 10 (iI 'd) _ O ge

. dia ,-m intenção :1'') major Ircguw do c':nLribuinlc.
1 'z b' er� '.

C t
-

Rubens Vaz. vitimado DO a-
APOIARA' O PTB O �1ei'a en1.:0 _

a

h
?S a, S�i tentado da rua Ton .. leiros

SR. JOÃO CLEOFAS 10U <1 rdc;> Izarao. o�'=. as . _;_ ...:.!.-_, ._' _

RIO. 10 tlVIeridiOll'll) <1.::r1<lS, a.guc:ra. qUll111C� SI.

R,eperclltc intC';;samentc no
l11u.ada que .:>cna realizada

-.C:;!i.,"p�, :rh�. ra"'. O ,."nlque·ri-lo A.
.

m Bolafo"o. Atendendo a: S fi:;UI (I !� .:: II li Uúltimos �cõnt'cjmcntos e pa-

Dispos'oS OS fE. UU r:! cyitar :;larma n� popula- "
.

J"oro�lista f'Im�ftft•
r;ao (la zuna sul da CIdade, eS- ��O I _ euu

a infensjfic�r � pécialn�w1te naquele

bairro,'
",,-

Q Q r{'.�ide�1(:;i31 carioca, o titutlr
,

.
. �

.

31'.Ir_d;; 3� ev.feri.4'U' da guerra adiou sinedlc aque_ RIO, !O. eMend.) 'p-.O �ll!--
fOi! Q ... gV ft. ;v� le r:inumenk, b.:: dos Dm�tores e._ fmclpa.lS

VAI AO NORTE DO Redatol':;s de Jorna13 do RlO

PAIS O PRESIDENTE de Janei_ro, ::m fé1�c dos lu-

DO S.T.E. men1<lvels aCOlltcClI1!cntos. da
RIO. 10 (Mcrid.») - O ma.drugada doe qUH1ta-ie�ra_

presid.ente dó Tribunal Su- ultlm":1 em (p."':) perdeu a Vlda

pedal' EkUoral irá pessoal- ,:) m�Jo: ,.avIado.r n.u�:�ns V�.z
mente a,:, no1':e do uais afim c fOi íl!lJt10 o }ornab.",ta Ca •. "

('i: 43darecer .rfsSoal�enlte1:::S Lac-::rdn, dlre,�.�r da BTn:
aos juizes a proposito da ma.. l?una da In�pr('n;;,l . fc� como

,

e do conheCImento nUblrco, um
___ apelo <lO governo, no, senti-

do de que p��rmiti,;s,:! qu-� um

rcpre.sentant�� credcnciad:> da
imprensa livl"!') ela capital fe
deral ,acomnunhasse. ·oficial
rr:-iónte, LI marcha '(las dili
g,ericias policiais-cÍ'iminais, ia

qt!in�ndo do vicb il1sanavei o

processo instaurado LI menos

que, d:sde logo, G governo
não modficasse 51.1'.18 disp();;�.
çóes a respeito.
Na tarde de ont'?l11, o sr.

Tancr.:do N�ve5, ministr:; da
Justiça e Neg: cios Intcrlo!"e.5, Soo a prcsidcncia' do

.

sr. João Durval Mul!{!l'. r{!uniu·s{! ontem,
cor.viclou a r·zunire1l1-Se cril <18 14 hOras, a Câmara Municipal. com' a pre�enca dos seguintes ve�

seu Gabinete OS subscritorc" rendares, Gerh:u:d Ncufel:'t, Auto:.nio lI.einert. Emílio Jurk, Federico

RIO, 10 IMerid.'l - A dias vinha Antonio sendo do :õ!lclo. maritcnda com .IS Carlos Alhmd{!� Ary Taborda, ·C*,ístiano Theiss, RodolfO B1.Icrger,
1:l l'

. .

'd' t .

d' m'?SlUOS (k.nelerns e salier.tan .

Fulvio Emmcndoe:rfer. Martinho Cardoso' da 'Veíga; Pedro Zímmer
;; O lCia, em sem,aCIC1Üll

l-I
suspeita o � assassínio, do o pi'�posito em que se ",'f,- mano e Vh,dislaU Constal'l$k;r. Os trabalhos fOram iniciados cóm a

ligencía na maàrugada de tendo a diligencia se reali� con:r Q govern1 de esclart>- leitura. pcl" segundo s�cretário. dIlo ata da cessão anterior,. a qual foi

hoje, apreendeu documen� zado na casa à rua Padre ce-lo em todos 0-5 "CCs aspec- aprovr:da sem restrições, 'seguindo-se à leitura. pelo primeiro secre

tos que comprovam ter si. Nobrega, 29, onde encon. tos. Na oportunidade, mani- tário. da matéria do Expeêli.ente, q,Ue c,matou do segUinte: Tf!legra··
. festou a símpatia com qu::: ;:".\!- ma do sr.' Prefeito de Brusque, agradecendo os votos d� :felicitações;.:10 José Antonio SOaJ:es. traram farta documentação Nbeu a sugestão dos diretores 3 cartõe, pc.tais com íotJgraíias do Conse111o', de BràUnseheig, r�J

elemento ligado à guardá do' crim.e bem. como u;1'lã de jornais 'desU\ Capital, _P0:' metidos pelo sr: Marcos Konder; ofício dá Associação dos Servido-

ressoaI do sr. Getúlio Var· declaracão de um alto fun- cOD,sidera-1a perf'útal11E:nh; 1'''5 Públicos MUnicipais, podindo -li sala dl1 Câmara para uma reunião

j'ustificavel " �"'11"1'd-ll O'· no d'ia lII' .do correnb: cri.cio tia Sinodo· �'a""e1ic" da Pnl"nná-5imt�·
aa autor da morte do cionário do Palado do Ca t

' 1- ....J, , .. '" ......

,.:> S, o •

pr,:;sentes a indic rem um l'e. Catarina, C'onvidando �sta' 'Câmru:a p<lra ofj�·
major Vaz. Desde alguns teie. preS'2ntante cQm a mis$ão cte.!!Ío do SAMDU. a�'atle(!endo os votos

,-

r'
I...

ACEITOU A IHDIA O
PEDIDO DE PORTUGAL

na Ç'oníeerncia pl'ojeloc!n: o centro.
promotor desas reuníão está en

viando a todas 'as !)trsonalidades la
tino.-american;:;s, Inctusívc no. Rio,
f01hctq:> de propaganda e- fichas de

contribuição rícttctas, �nclmadas
por' um 'eartinbo da foice e do -mar

t teto.
'

em torno d,!\ eharnada

éOnfcr::nCiall
- O jornal "ImpNnsa popu

Latina 'Americana de l\1ulhel'l�s. lar", orh:utado e dirigido pela co

Ttata"Sc, contudo, de um movi- missão díretora do extinto Parti·
mento emínentemcnte ccsnuníste, do Comunista, é o orgão oficial da
ortentaõo por comuní-tns, comI eonterencíarfios ccrnunlstas e para cuja realí- 2. - A reunião foi sugerida no

zação estão sendo atraídas pessoas Congresso Mundial (comunista) de
rnulberes, reunído na Dínarnaréa

de boa fé e {{u,: não pactuam' com
no ultimo ano.

'

;)� processos moseovrtas. Uma 'par ...

tlcutar'idadc Intcres-ante ressalta
::I -;Em' manobra tipicamellte

russa, OS organizadores da eon-

ferencia cotocãram.:em postos de
fac:hada pecsoas alheias. ao comu

nismo. como camurlagem. Toth'l�"iá*
os dirigentes reais são Arceãna Mo
chel, Elisa Branco e outros conhe-
cidos bolchevístas;

e A. Arinos
l. o processo, fazendo inclusive

circular versões; ;,ilÍl><1s,. factlí
tando á defesa dos assalaria
d'o� d,) crime.

f o R D
PE'ÇAS LEGITIMAS
Casa do Americano S.A.
Rua 1 .• de Novembro.

Cinco vezes f.) salário mínimo

Será unifo.rmisadfJ o limite
das contribuições ãOS institutos

-------_..--

b
.

,

f A ( A M
SEUS ANUNCIOS

NESTE JORNAL

fi lUA

'\',ASHINGTON, 10 fUI' I _._ o
governo nOl'te_UmCI'ÍCHillo assu_
lllirá ag:n·a. niais {lo qHe nunca.
inua ntitm'·.' de. inlensificadio
eh l;UIL r";iítlea lle ajuda a Al�1!L
rica Latina. Tal ln.form�\,'ão foi
"ICíGtllada ol1km por fentes do
�ove no amerícan.3. Segllndo 'JS
infol':manlcs os c1dcgl1do's inort{'_
anWl'lCanCS ii. próxIma cOllf('l''}n
da inlf.·l'_amedcana do Rh de
Jall'üro j.-!_ (l;tüo instruidos 110
fN1UIlu (.!c expOren'l no refelidQ
eOncláye o IKmto· de Ylsta' do
govcrno de ·WasJÜ11gton.

acompanhar, em tod;.J.s aS 1'(1-
sQs, o processo instaurado pa·
ra a:1urnção da verdade .e p.j_
nição dos crimiu<:sos. ,

Após �preciarem l) convite
Íermulado ,pelo nÜl1istr".. da
Justiça, os diretor€s de ;ior.
nais presente resolveram imll�
CHI' para repr.escntu-los. o sr..
Elmano Cardim, preSidente
do Sindicato dos Proprh��tl
riçs de Jornuis e R'lvistas do
Ri,o de Janeiro e d>oretro do
".Jornal do COln:::rcio".

I R!\'D1� J!!=!� LTDAII - Uma Vóz Amiga em •

Seu Lar-

PE'ÇAS .

Wlllys - Overland
"SAMARCO S, A.H
- Blumenau :__

DescoberfO O matador
do. majar Rubens Vaz

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



S. A. ComercÍal

COMPANHIA MINFRAÇiO. F

1'1 14 B O,.

fi o J E - às 5 (matinée) e às 8 horas - Iloj,,:, 4:a fe�raI (sessão Cm beneficio da construção 'da nova Igrc2; Nb,trlz}det"l'mim',ndu o r'c oi i. fic�do positivnul t�l 51l�Pei'l -�,W,.
ta.

. '. '

. 1) _ Ccmplerfient» Nacíonal. 2) -_ T�ail_=rs. 3) - Jornal
E' qUI! llli fói cnc\)l)tra�a fl1:tU: Americano. 4) _ Dentistas Chnmbados erres Patetas)- 5) -

documentação do crime, lnel�lsn:e I RAFAEl, DURAN. MANUCC! FR',ESNO, lUANUEL LUNA, no
uma declaração de alto funcíoná- grande filme SACRO: .'

:� (.'�il:��:�!�<l'�: ;�te;;al�:��'o CO� I SAN T O � N A' (I O D E I;' O Y O l A
.' • . _

_ :eferidO indi�i�uo_ O documen.:_o
.

Um filme que é um poema, e ti in<;Djnl�iil) ü .v_ida crtstãtIíeía co, Pol,hc" SOCla! o" - e d_.tado de .li.} de fc,'e:elro de�._! Um filme, que nos narra a vida c G'; f:;ltO;;; da grande 110-anj.,c8é(�ntcs da 1',,05. li! proposta te ano c declara: "jese Antoní«
mrm aue L j Inácio de Lovolu!a atestada sua idonetrade ,�wral: Soat·c� pod�râ dirigir o auto

. �e lJI11 filme que insptrn 'amor e fé cristã! SANTO INACIO
. Nelson Raimundo SOtl�" nuo e ch"-pa ,I 77 34,", Qunndo a Polic",

I
DE LOYOLA hoje em cxíbíeão na tela 00- Cine Blumen:mlportad:;,: de carteira "<luAilinr de "I�,,;::ou .ali José Ant01Ji� S?ares, Copp=rai' para 'a construção da nova Igreja Matriz!poticta" deste E$tadll, Tambem há nau mp'_ estava -<-UI sUo, l'esiden�

If:t(nÜV()CtI no a1.!.'ibuir�se ? Nelson \·ia� ricando positiV'p.ti.:;) tel' sido ele
Rallllulltlo Souzn ã função dJl' mo- avisado P' r um seu coI""" da
t ,l·i. ia d'�;j,a Secrf!tarÍa a cujo ,r;uarda d� Catate de nome Valeu

te,

o
( I N E BL UMENAU

Peita a apr i ensãc dos j)ertenee;,
rto SUSpeito. rcram :ncontrados do
cumeuto i comprometedores e rar
tn n!.uniçuo 45, caraetertstíca elo
,,�-"'') projctn que matou I) ma

Vaz".

( I N E BUSCH
H O J E - Quarta-feira - às 8 horas - H (li J _E' \\>r.:_

1) - Complemento Nacional. 21 - 'I'raílers. 3} -

Jornal Americano. 4) - GUILHERME GRIN, RAMON I;ARMENGOD, TITO JUNCO, PEDRO VARGAS, ANA MARIA
GONZALEZ, e a orquestra de P2reZ Prado - Bobí Capó c
,JS Dolli Sist,'"l's.

O PECADO S E R

- g'ramados haverá completo serviço
de bar no recinto do estádio, -

'Povo de Blumenau e de Santa Ca
tarina: - O Grcrruo Esportivo O
límpico conta com a vossa presen
ça e apoio a estes gran(,'licsos :i:"3�
tojos.

INGRE!SSOS:
Dia 20,8,54:

Sóclo�: C'deira de
da- quíbancada, 20,00; Ge!'�.l,

'Dia 21.8,54:

Impr. até 18 allOS
•. _

A {ria crueldade de uma esposa l1U� sacrifica a honra
d ; marido em troca de riouezas e luxo!

f'Hla1iÍssim':> Paulino, arbitrou Uma fila mexicana ct<'
-

fort �'s emocõ«s t' fon;" draruáticat
magllificament-e o match. Irnpe )0 drama de quem t' 1)()br__. (.'01110 d-', tem uma esposa am-
t'lÍvl!l sua atuação, Ui desepit.o de bicíosa �, fraca! - Para da o Iuxo .. ' :' riqucso .. _ a alta. S'J-

na sua torla a guérra de nervos <lUe cledade. não se imnortundo com <iS possibi l idadcs rio marido!
rcga,'; centre ele foi feita. em Brus- Ouçam as lindas canções: ADIOS! Pl'�CADO! SOLA-

que. MENTE UNA VEZ! Não percam, HOJE, no Cine BUSClI, Q

1 P'l'elimillU!': Tupí 3 - x Paysan gr, nde filme mexicano: O PECADO DE SER POBRE! "

L,IiI. O. Renu,?-: Cr$ 2. 640.{)O. E_ !I'I" E!l!i,,__;3a I!i1!IIiII!!II RR__II!IIIIII_ÍII!IImil_�quípcs:
I TUPY ,--; .Itínho, Sansão c

i CoLí; P:lch,,'qt1inho� p,e"f � nsu,

I nho: A.1.::;i" ,Nina. Antonínho, Na-
':la.>! Tuta. ._

, PAYSANDU - Urbano. Il'i
! neu, e Lóca; ,Çachaça, AI í -e

-I Wall'lC('; Meric-ó, Patrocinio, .ru.
; linho Heinz e Willimar.

:-\\, \
.

..

�)\ I
DIA 7

I .'h (; hozas _- Alvl'rad<:t Fe511,'ü.
; COI1\ salvas; fi' !l<,11.l - Desfile cio

I víco rrri li tar}, A!!.J..\i_,_30 horas - Pro'

I vàv ,I c mp;;t,�<m(!'-dê futebol entre

I'eq'Jípes de Blunlcn�u e Brusquoe;
às 20 horas. sessào civica no

'lea-I.1J:Ú Carlos Gomes.
Ficou :�lhe:r-"'i'·.' turnbenl' il

. . . � r€alizacão de un1 con�ul'::.o d; vi-
lluais f::,]nlnlno�. CX�QSl!,>�IO CSUl

i trinef'. eonl n1otiYQ. patrióti,;:"os,

Ique. segundo so,:be 1nm, larc.', e5-
com a abertul'a no cti� 2 e f�clHi'tá sendo .org?;1l1zadn l)O� algurnas
lnento nJo dia �. Seri1.D pl'enliadasscn110ras llgadas ao lTIO'ITlll1<!lll.t. cc: a� três "itrines alie melhor semnnist�.

..
I apresentarel1l, a c�·itério de umo

Oc.orre que•. de�ne o lTIOlnc:1t? i con,\jssão �sc0lhjd!'. pai.'':l. f'S3e :fínl
eu"l que teve ClcnCH' de qu:: J� lfll- t
ciatlva da exposiçãO ::ra hvern1e :
lha", a sra. Georgina de Albuquel - :
que. considerando-se Jubid1'iada em:;
'�ua boa fé, desinterf!ssou-se pelo;
s�sr.nt:l, E-endo agora surpnendi.j
6da pela acus�ção leviantl. de

p

�fjciDa f!éfro. m

H E RBST
Me�ânica

Recondicionamento de co�tores, para runamos
"

motores de qua!cluer tí,po.
- Serviços de tOl'110. e mecânica em gc;ral -

e

"i.:!)

T.

Rua São Paulo, 481 f. - Telefone, 1250
Postal, 203

SANTA
. CATARINA

Caixa.
BlUMENAU

(Ao lado da Agencia VOLVO)

Oficina espeeialísad'a em 'consertos e eurolamentes
de motores, dínamos e geradores'

Perfeicão
t

A M A I S
Preços módicós
ANTIGA DO

Rapidez
RAMO

f o R D
éS!

PECAS LEGITIMAS
C:t<a� do Americano S.A_
Rua 15_ de 1tIovembro,

H

Estoque
permanente
Rua Jacó Bru
ckheimer, 142

'de ferr:.o; desapropriadas da rua Ncreu Ran10S; CUl resposta .ao rCJOro. >,clo SC't1 P,"SSqi:lo e pel:l';
I qucrimenlo nr, 68:54. do vereador Gerhard Neufert. I> anexo um efi-"tla� convicções. nflo pOde n�m de I , cio do sr, Engenheiro Diretor de Obra; Públicas: pa1'ecor da Comis-leve haver dU-,lid::;. quanto aQ COIn- I

I são de Finanças. aprovando o projeto d'B lei 111', 51,54; parecer da Co-fpsrta:nento politico d,.
...

-r�. Gen'�'!
I lllissão

de Educpção e Cultura e Assistcne�a Sr-cia!, apro\-�=ndo, em2;n'! d,_' Albuquerque. A mansbrn ,!»)5 .U1,a entidade priv<1:1a, D�- parte, o convenia entre fi Prefeitura e o SA1\IDU. sóbve a instalação�olllunista que tentou envauv�-la
-

pen,:'-=mo5 de eoniribuições de nos· dos seus serviço_ no Hospíkl S�nto Antonio: leitu'ra d"s
-

redaçõesfoi, enl tenl'9o� presscntidq e afa.s- i SOfo' �ócios. de donativos do púbU-' finais das _leis nrs. 560 e 565.-tada, não S� justificando, dessa ma .. 'co, O 'lue i'lqui vedes é o fruto P-:ssada fi Ordem do Dia, foi discutida a seguinte matéria: em tl>rneira, � menor suspcit� qt.?-llto à; des1a lhyre I:mpresu. (l,� que �ois
I cejrn discu�_ão foi aprovpdo o projet!J de lei Dt. ·1G'G4, que rtocebeatitude.

o� 'jjlconl1J�'t'.âv('is calnpeões no por c" ':!ação condicional, dos herdeíros Fre��gang, un1a f3i�a de terras;
- 'n)uj:d� Procuran1os, contt'ltalncn-I em primeira discussão foi aprovado o projeto de lei nr� 51 !54, queiilail.-illi;ísilr.a_Il!llllIIÍI âlllÍll iI!li ria...' I

te. s..;:guir vossas pegadas. Se o Es- disllcnsa A Socipdade Esportiva e l-""'!:::crenthiíR uIpiran::ra" d;-., I?a[�a'I tudo é <) mil1imo de ética permiti- menta de taxas e emolumentos; fel pedido vistas 'pelo n,re3dor Ar:;
.1;). VC��SD :Herbert Sp:í.cer encolf- Tabordn do parecer da Coml�-ão de Edueacão e Cultura e Assistencia

t tr_xta. nestti pequ-nR Galeria UHl Soeial do cOllveniú entre � Prefeitul':t e o SAlVIDU, par!l.. é! instala.
minuto da Íorça étiea de um pur- ção c:>s seu, servÍt;os no Hospit?! Snnto Antonio. sendo requerido' có"
��!P-;; progr€.-sisia, (:ue resolveu, pia do respectivo convénio� cHeio nr. 107B do sr. Prefeito Mlulicipal
juntamente conOSCII, não sucumbir encaminhando cópia do ofício: ofieio nr_ 611, do Diretor de Obras PÚ
an grosseiro materialismo, I) qUal! bllcas, respondendo "O r�(j.\'erjm�l]to nr. 6!l 5�, ,do vereador G�rhard
!! o mort:ü veneno que geralmcn- NCl.fert. E"gc(ada a lTI<'tCl'l;1 da Ordem d:J Dm. o sr. PreSidente, deu
te Inata a� classes p03suidorus. ror enct:'lTad· ... .,: O� LrnDillho5. eOll\.'o(_,[Uldo 110VU r�união para li prõ

I Faz ;lOUCO tempo, o ·pr�sidcnLe Xll1la tl'rça·ícira.
I de Unia gr:.nde rcpúiJ)ica d.;) eon-

I tlncnle. dCc10h; de dsitar 11O<5a 'llIImlllUmfmHlmfHnmllllmmmi)lmml!lmmillmlmÜJlmmmlU'�
• ���r�:/��v�n�',��!��e :.�:r����o� � F R I ti I D A I R E ' :! �Rádio,;, Jornais Jlusírad(,s f� Tel�- :

ª===_vlsao .J-\.�,SD(,jarlus do _Bru_í1. tt.�rf"'1;'-
unt:' c(lrla do�e d� . lJDd!!!' !Fi5

1Jliio�, nau llS induziu à '8uave for� r.
ma de prcssclo de bur�;ueses

bra",::sileiros. p&.r:: qu': ("ta colabore ncs- -= :
ir> IM';;(U �nYe-til1lcnto financ�ir!). ::

" !
_Hcílito qUI! � fort:a clJ'lÍl'rido ]lor

I =_ , ;;Rdrigrradúrc5 D(lméIiU.(�(I:;;, ltfft'igeta'.:â!J em Gt;ral,! -taut2s in�lrUlncnto5 de açuo pu... = :blicR. já {, uma teu!HI.,10 para ex-:: Máuuina:s (lI' lavar, }>'ogocs dH.r'cos, A[,pirador,es de :pcrimcntá-la!· I:; I'ó, Encnadcirmi, LÍ!!l!idincado-u'&, CÍ(�. ECi.
Respondi 11l<�. filo�Hffmdo:, ª
"Excdcn .....a, durante 1111'15 dt, J ::: I� C f O r lU a s _.1l� I' I n t n -:';t 3

frint::! e s:te. anos, tCll.lO.S �ro?�zl-1 Edo um se,.vlf."" d" rn15SlOnal'10S,:: C 1\ S ii. D O 11 1\1 E n. 1 C 11 NOS. A. -

Uma parte do pequeno lodo da mã-I :: :;
quina de divulgação associada se I :; SECÇÃO DOMESTICA ;;tem dirigido à reeducacão � ctas.-t E- Rua 15 de Novembro, 473 Te!.: 1532 ::
ses possuidorp-s do BrasillJ p E ::Com ef::ito, como doutrinadores :: NOSSA DIVISA E' SERVIR ::da hnprens:>, do radio e da tele- �IIUIIlIUllllllllll!\r .'II.'�HIIIIIIIIIUIlI"JlmlmmlnUUUlJmllUlllm'll�vÍ!,ão. todos r.plicados a um pais • ...

rcador Ml\rtinha C"rúoso da 'Veiga, incluso uma 1'1anl:\ d�; áreas

cas - Canetas "PARKER", "COMPACTOR", etc·

Jóias de OUTO e platina - Reiogios de todas as mar�

RElOJOIRIA CENTRAL
" A R O l b o, R t G ,U S f

Rua Floriano 95 - Caixa Postal, 439 -

Telefone 16:i8 - BLUlVIENAU - Sant.a Catarina.

novo. t":ffi consistido elTI 'educar.
Procuramos: -a) iOrf>1Br cidadãos;
b) rect"(uc�r o burgue rico; cl

con,truir uma elite. pobretudo uma

elite política, Creio. pa1:"a um Es'

l do crlJnc. ÇUI1�1 _ll'io ú rnjnlH! 101'

te do qu� um povo, Porque com

Ulll.a n1::ssa não \-e forma urna éli

te. lllas com uma élite fe forma
uma luassu de' povo educado. (B;ra- ía� .. (J.ue b�a

in�'ri-

BANCO INDúSTRIA E (OMÉR_(IO DE s.
- l\tlatrÍz: I T A J A I -

Fundado em 22 de Fevereira de 1935 End. Telegr.: "INCO"

Cr$ 50.000.000,00
Cr$ 50 . 000 . 000,00

Capital • � .-.. .•• •• > •••

FUl1do de Reserva

. Cr$ 100.000.000,00Totlü dos depósitos em.. 31131;::4, mais de ..... Cr$ 879.000.000,00
AGl!::NCIAS ii; ESCRIT.ORWS NAS PRINCIPAIS PRACAS DO ESTADO
DE'SANTa CATARfNA, NO R10 DE JANEmO E CURITIBA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



4·;:.; Pi\C�INA

a c9ntra a ·insouia
Nas grandes lojas de qua vel. Para o caso em que (}

Se todas as póncipaís cída- I paciente consiga adorme
des americanas está a ven- ; cer exíste um. despertador
da uma especial cama com' elétrico munido de termo
aparelhe a ar condícíona- i metro e ele barómetro que
ia, aparelho para o centro- ; o

.

ajuda a 4ecidir se pela
e da temperatura, colchão manhã lhe convenha ou não,
iscilantc. tclevisâo, radio, e levantar-se.' O leito' que
sroje.tor cínematogrefíco, ;,custa 3.500 dólares é alem'
criad' � proposttadnmerrte ] disso protegido, para as pes
para ajudar a concil iar í) " soas que roncam, por uma

rono, ou pelo menos a trans :, ccrtiná sorona que funcip.
.orrer �1;"', '. : ,oitE' agradá-, na como Bel.'feftb. isolànte,"
,-__,,_�-- ���=��:::;:;:,:�:.....=�����

_ o sr, Alvin Richicr,

dente nesta .cídade.

CASAMENTOS
PEÇAS LEGITIMAS
(!a<.;;j, ..-I: • .(\_n!t·rl{·�no S. A. UM ótimo sisitema go depois de

a c rdem de uma casa é o

de lavar imediatamente, lo-

I\NlJN(,�IEM
FSTA FOLHA

a sua lavadeira

em nossa

Venha admi r.i-Ia cm pleno tr::l)al\w

Venha conhecer 1'/11 11�'ii() as c.:r,ICH'·

J'ístiC>lS '-lue :'iz,.-;1111 da BENDIX

EC,)l1omat a b .... ad<:jril aur om.u C·I

mais v cn,J\,{a no mundo �

NAS PAGINAS DES
TE JORNAL V, S, EN
CONTRARA' O VEICU
LO MAIS EFICIEN:rE

S6,3�NviX r'Uf;')rntlt
lhe pn}p.ç,{i-!inl t stí;:;' 'for t;:�&In

GANDA EM TODO
VALE DO 1TAJ1\1.

1- QutQmàti'Comenta, Cf�cL.: r' ':)t, [J. II "

no seu nível 'certe e !(!i1IP(� f !�r,-I

QllOl1CI, qü.::nt'e 'I:: fiic. Q'TlCA
, .

2 - automàticamcnte, r(·ln 'U'] r: :Cl,

cígitoctofo: klvO fI;,:�c:ncn;�' ';:;1" r';'cju,Ji.
car os 'tecidcs.

,. ,

.

3 - automàficomenre, ':::S',(" :'c: .."� 'JfH"

é:�1xd'guor, 5él;,)pre' orn égua ,ir::;) :'? tJi110

ou duas vezes, éi sua vonrc de.

4 - ClutomõticQmente, o n t cs de Ct:GC re

novação de éfgi.:c, t;;:d. oi c (�;I)(J (:8 (C tJpCl,

pelo novo c pale:nlr:::ndo pr CíÇ:;:..O (,..1 VÓC)O.

Pr�teIl1� 9xt:lvsíva d� gEMOI)!, !";Qrc.I,rd'-:f
por 5 onos -- que, em 5VDVoE'-� mc',;rr;pn'or..
Q vécvo, tiro o Ósvo do roupo, rlppois cl .....

eflxoguado, sem omcrrctor, sem quebrar
botões, envolvendo sucvernen!o o t�r.iclQ,
num processe qu� �litnina f}.- rl'�i·Jd,':-:(J.1 '!'!

Mtiq'jDa" ",.;10",

Bolsa fiexfvel de M�textlloy

r
,'?, :{" .'. n.' -

\
L_,_

••. � fflgi� ��tg� ,v�lfItQg�fl(g " [iH IC,IX
(CQnamoi nfír; n�r;r.3jii�1 f!'.;ri,;il'; fiO "J,)

nem inst'lJClção CSP"Çif.l, T ,,,b,,í1�q f "in

qlJolql',cr pi c�""o ',(0 (ipl'" I'; h'y,t'l !'Q'I·ln
cnr qlJr.Jlqll"r t()lflE�i'r), pUr'.1 '1"" fU'I(.i(}Jl:'!
r.fJI!l 16du rI "ritii)w,iu.

CINCO ANOS Im Gi\ltAN1'14
(omllre."o no invemn para te .. lo no veria
Pague-o em suaves prestações mensáis,

DEMONSTRAÇÕES PR}.,TICAS SEM COMP ROMISSO:

"BRASl'El\'lP"
.

é um refrigerador
que agrada, pelas suas linhas aerodí
namicas, é garantido por cinco 'a;"05
com assistencía técnica.

( A S A D O A,MfRI(ANO S. A.

de�)�seS�;��'l;:l '(\�:�lüS a�l�.�=

Guarnl"çlfllttloe's' rie m�
-,

aJha����fl1��:1�:�t� ����1�:1; '�l;�[�I��l(:�o � 'li'acabarncn t '(":,1" �0 uode
ver neste blusâo '.te linha' n'J-

. '.
'

�fta f�aql���l��c�:�'Ú��ii,[��l�:à�a!���; I Regurso ,moderúis'si'ftlo " para
j��[���{�����l�'l\�\;�����i.\d��i� agasalhos esportivos ,',

'

...
:'" . t�:��;t����n�: nz;�: ���lha morta (' é orr.ado de t.r i , ci:' rro malhas. de 8 a la

cm'l
até Obter 12 malhas na, agu

côó ele lã C�H' ca�(Jnho. a pon �l(' altura: Pura os punhos tra- H1<:. Traba!h,ar o comprimel�:'
. mais apreciadas, porque

to irig les- .
bo ihar 60 malhas por 9 ('-:'>11- to -neccssarm � tern:ll1ar em são práticas, duráveis e não.PONTO INGU�:S: Uma mu, bnoetrC5 (L altura. duas vezes. ponta comü fO! com.-::�ildo, A, se 'deformam com

facilida-llha di!'cita e ,-"y,,\ ail1d.1 dir::- P:rli as bordas dos bclsos tra_lgol�1 se faz sobrC,cel"ca.d,e ll{} des.. Além disso, sáo faceis
.

,ta, tomancL, ígl,ctllil\.:nte 1 ma bal11a1' 10 malhêlS sobre 12 cen malhas e p:r 18 centlmetros
lh'l da cCi!'!'ei..:a ;::rl:ceden::,,: aI íimetr')s de c�mprimento. duas c!'::; al"l.Ira, 'de'� lavar e secám raproa-ki'l1'lr "emme C;éU3 duas ma- ,·eze...,. A borda da C,l\'U é fei- ,ACAMENTO: Depois de ter' mellÍe.
1h:'5 em CJ.d2! ,"1l'l'2ira. Na {'ar ta tambem sobl':' 12 malhas de cOI'tad:. a lã cõr de fQlha mor.

r� ira se;';lli:et;: iaz"'l' ') mesma l<�rgltra. � por tod:J (} campri- ta, .segu�ldo (}.molde quedt'-'.
. .

pon'o. trLlba:iland: a malha mento da volt::! d; manga. As v-:! ter sldo feIto !_Jara o blu- ,Bom m,et0:t0 para lavar
dir.eita simlJh;, ",Obi'C a malht

I
macgns �e\-,:m S,tT bem

lar-I sao, �osturar a� !lras da C3. garrafas e por deotro des
.d.jreita trabdL1ada ct'111 a da !;;l:ls pSI'a (} genero do mode10, va feIta!) � mtpco, cO��9:;l1ldQ. tas, durante.a lavagem, alcarreira lJ.'2c:'der,1 :', . Cl1l1:H:'i:lll1-,(' as tiras ou bor. as extrepl1da:a,�s em" yles ,sob -

d sa _I\'lákrial' Doi', "_"E}::>s dei
das com 3 mall1.as e se aumel1- o braço; fazer dep,�ls as Co$- g�ns graos, e arroz, e. c�

lã cor cesH1i1ho. Agulha,; 3 ta:õ'. c[" um p-�nto em cada carlturlls'nos doí sIad(s. �ontar dl-las. ASSIm elas fICara,)
112. Lã ci'1::b, "e é fina. ?,:!ira sempre do mesmo ll_l.do e cos':!; as mar�gas, prender. o� lilnpas muito ll'IaÍs cep:::,es.·Parn _, cin"L:ra fazer cerca lpara óbt:r um efeíb de vlés. p�_:_�_�:..to ' em tnc(j_.

sa.

'tlflllllil!li!iiii!11 iilíúi'imitntíü!{llflIIUltIIiirn'ülUlliulUllumUIIIIUUlumumIIIIU,"11;1��I,nilt'nt�lIl11l1l1l11�II i. A D I S l ,�, U_ < K, U, S.I � � W S K ,I. ,"'. ,�i
.

!d1PR,B§.E,NlAçõB§ ",I
jCA!XA PO§TA,l" !Ol i
I) --� B L U lU E NAU nua 15 d8 NO'\'emhrtl, 5923 1.0 Andar� S. Catarina ª
j�nlljlnl!il!!;i!i !I!IlUm!IIUlnlnUlllllnIIIIUlllllnUllumnuurUIIIIUlflfUlnnumunnuumDJIIIIII{�lmlUmi

ltua .!:) 153!!

ligeiramente Q teci.
elo fólha

.

morta; -aplicai- ')s
.

001s,::8 de-iois d: lhes ter co,

locad, a borda; dobrar a go
la em dois 11::- sentido da al
tura' e preride-Ia. Terminar a

olfcando um fecho eclair,
frentt.!. eh alto .a 'baixo.

como erarn'
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..
prévIos com o Banco cio !B r as; I

Bases c�nciliafori,as para interesses de todas as partes .. Novas conFere.nci�s
RIO, 8 (Merid.) - Este-1 do orgão cafeeiro, sr, Raul visa a manter com as en- tavam sendo opostas pelo fe'Jamen;te conciHatoria l1e país sobre as pesquisas

ve na sede da FARESP em de Araudo Díederíchsen es tídades da classe cafeeira

0II.E.c.
á aquisição de cafés para os interesses gerais. I em t�rno das causas da �.

I São Paulo o sr. Octavio perado ln capital paulista índíspensavel contacto pa- financiados na. !p11<lça de Rclatorio <la C.F.C.

\lcvaçao
dos preços do. café.

Cintra Leite, diretor do 1n5 precedente do Rio.' ra o encaminhamento: dos Santos, revelou que a situa dos E.DU. "Esse resumo, que esta sen..

tituto Brasileiro do Café, Compra de café pelo seus problemas na órbita ção já havia sido contorna- Por ultimo, a uma per- do objeto de estudes, con-

assentando com o diretor ., .. LB.C. .' do LB.C. Na proxima reu-I da,
tendo a agencia da au- gunta da reportagem, infor tem ainda, .segundo \escl�-

fIo Departamento de Café O sr, Otavio Cintra Lei- níáo debater-se-âo aspectos .tarquia naquele porto após mau que o I.B.C, já recebeu reeeu, ap;nas uma facção

d�quela entidade, sr. S.al. te informou á reportagem gerais das. questões cafeeí-

I
,entendimentos pl'om�vidos! dos Esta.à?s Unidos un: re-IdO .cont.:u?o total do rela..

vio Pacheco de Almeida que a sua presença- bem 1 ras da entidade. com o Banco do Brasil, vol' sumo oficial do relatorío e- tOrIo origínal que se com

Prado uma reunião com a como a do' sr. RauÍ Diede- Irrtcrpelado, a seguir, 50' tado a operar na compra
I
laborado pela Camissâo Fe põe de mais de 1.300 págí-

participação do presidente rich, l1a sede' do FA...-q,ESP I hre as dificuldades que es- do produto em bases per- deral de Comercio daque- nas.

r':;'ii
c:,;:.; (;';'s ,,'.'::: ,,;',;

lÂMPADAS

•,

UM PR.ODUTO QUE

�ONIlA A ERA DA

ELETRICIDADE

"B . 707" . ERR;E,ICHT 885 KM-:$TD. . ,

'SEATTLEJ (USA) 9 JUP) - DieBoeing-Wer-
1I:e haben bekan� gegeben· dass das erste Duesen
'Verkehrsflugzeug der USA; die B 707, waehrend des
d:ritten Problefluges in emer Hoehe von 13.000 Me
tern eine Gescb:w'indigkeit von 885 Stundenkilome
térn erreícht hat.:

Proceda com ACÊRTO, fa
cilitando a leitura, sem for
çar os olhos.

P. ALEGRE

(URmaA

BELO HOltlZONr!

< ,.
'

,

In Ottowa erq.p:f1ing Handelsminíster C. D. Ho
we díe br.asilianisc�' Kommission. die in Kanada
:Weizen kaufen wllL1 Die Mitglieder der Kommissíon
bésichtigten fernérí (lie kánadische ,Weízénversuehs
statíon.ín der :Umg�ting von'.'Ottãwã.

--'"
,

' '

- De fato,' os tipos apropria_,dos de penicilina vem pennitin_

Ido reduzir· a incidencia da sífi_!
11is em todo o mundo, tal a fa.:
êiIidade 'de sua, aplicação e . aí

I possibilidade
a curtI;) lY'ôlzO. :

Com a' penicilina Se tornou pos_ 1
:sível I2staincar maiOr numero de

�fontes de contagio, e IeHl' o
.

Rua FI. Peixoto, 89

i tratamento
de cada uma del:!w

iQuebrando Cabeça
.�

Comprovado o tratamento da ·sífifisl PE�AS°u!IT�S
com o usodeumasódosedepenicifinal.:.__�a�a_aldãO d.r::n_;=��=_bro,S·_�3.

R:_IO, 6 (1I'�erid.) - A organí, até o fii1�l em alta proporção ser- entend�d�. nos sentido dI! rr:;cll�7à p',:rgu�;t�'-do re
zaçao Mundla! de &_:mde', .e;ntl_' c�m� pcríto ,consultante da Co.,

i q�� a pell�c�l:na cura qualquer jorter, escla�ceu;
dade das. Naçccs Unl(l�s! ,acab� tmISsao de Dnençru.:i Venereas da :form'l, de s�lhs. Em gran�bs a: - Há algum tempo, estamos
de anunciar que a penicíllna e OI'g!lnização Mundial de Saud\!;mostras de doentes tratados, há aphcamdo a penicilina na profí,
co�sideI'ada c�mo ,lID1. remédio

I recebo sempre <IS suas publica- ! sempre perccntuaís ?�. insuces., Iaxia da sífilis. Utilizamos um

totalmente efíoaz -no trataancn çóes. O sentido desel(! telgrama essas, rcdnzldos na sífílís recen.; sal pouco soluvel da lenta, ab;
to da sífilis. Uma só injeção é. a meu ver o de encarecer a! te e mais elevados nas fcn:nas sorção. Aplicambs uma única

.

basta para .curaj- -eu! 15 dias um elevada efic�ncia da penicilina .tardias. 0. :t;.te fiã;? qu:l' dizer ínjação, seja nos casos de '.;ifi1is

enfermo de, primc:il�!J g;rau. A n combate à doenças veuereas que a pelllCllma ]�O seja, não r�cente, s�ja nas pacíentcs g'ra.,

propõsíto a reportagem da O.c Tt I I r'
.

f i obstante atualrnente uma ar- vidas, a fím de eVItar as conta.

JORNAL' ouviu o dr' Luiz Cam "':l�ldl daI.
o pe ar � �clendcla e at: í ma poderosissinn. Digo atual. minaçã,:) do rec,;:m_nascido. UELATOIUO DA DIRETORIA

,

CI 1 a � Ue aTl-lcaçao eSSe Rll 1 .

,.t o I
.

·toria el te C I
-

b' lt Sonhore5 Acionista_:
pos MelLo chefe do 3'�rvic,::; de b' t·

- d- ,'t
.

t ' m.ee" e 'P rque a 115 c a - om roe. açao ao 18111U o --

Profilaxa. de ,J.\-!oléstia �1iTeri'ére-:1s 10 !Coo, nao eveuuo en r.:� an.O i rapentica (' c.�tto" fatos aconse. ajuntou nosso éntrevistado _

Em cumprimento ao que ddermina.\'n os nossos ·�statutos c a lei

.' ! Ih 'I
. - ..

t· t'j'
-

1 d" Sociedád<:>s Anonim.as, ,aprescnt,;unos para a vossa devida apreclaJ
da Prefeitu,ra, qUe 3.'3sim soe ma_ ,

anl caue a, rms nao e 1�11PO�_ cn muamos a u 1 I�a_ 0, mas :;;0-

nifestou', i siv:('1 qUi.', de fat.o. 0S' attlalS tl_ Incnte como Coalljuvante, se ç',o, o balf'nço j;�ral e as conta:' do exercicio findo, bem como o Pal'e4

ceI' do C;:nselbo Fiscal. pelos docuil1'cntos em referencia, que exprímem
!, pos d<? p"'níri lina já .Icm o moes bem qu,;� o tratamento COIn pC'_

a Vel"d�ldcjra situação da firma. os senhores acionistas têm todos os
'n10 resultado, ·em consequenc::.l nicilina ·.'i;.'ja. c'íbsolutanlente efi- d-.d s para j'.llgarem os atos da Diretoria, a qual todavia, se encontra'
d· fatO'iC'" div·'rs<:Js. ta.is com,-· caz ' " .' . "

'

-!!,
.

� t.
• _ .,

� �. I
lnt ... Jra (llSPV})lÇ:-t.D para quacsqucr outros lnfcrmcs que se tornarem 1

uma P<Jsslvd futura cnaç<Jo U' I 'E conclLnu: c.;�ssarios.
t,'eponemas pe[]iCmCO_l'e�üSt�l1_ , A de,"la,' a!'ão d(j o.l'g'anizaçâo I li'" 1"'('') Gl:-R' J m":CEltRADO K\i 30 llE JULHO DE 1954

t,>s.· J\lundial de
•

Saude 'apensa pro. J
,>."' ".. • J ,,", "

A T I V O

NÃO E' SAUDE PU_ dama o êxito da r>enicilina r",:) ESTAVEL

ELIC.'\. l.r:ltamento da sifilis. Não anull Ma<[uinus e Instalações
P· C' da nenhuma 'novida(]e. lV'O\".'Ls -. Uten"l'l,'os
rossegulu o SI·. .anlpos ',L <.;.;

lvL!.'llo:
- F...':' pre{!i�,) insisti� no �..$lo�

galb de que penicilina i'1ão f

c O m é r c • 8 de Bar e
R e s ta u r a B I e S. 8.

Retifica RxceIsior

12.500,00 318,682,91)

SERVIUJ DE TORNO
I

E DE REnflCAçiO

._.�---,,_----
Trens de Cozinl'\a

Louça c Ct-'pús
Letreiro Lnn).lnn�ü

151. 767,00
96.153.30
43.780,90
14 .·lBl,70

.. JraçuJ' i1
NOl7AArãQ

!;�[}''11d� pl1b�lC�=t: é auenas unI·?

arm:t. dicj._'nte dentre as m:'lit''J.f
__

'}l1e a to:!cnica ,:"anitaría tem dp «' or�11sa" 'Para conseguir oontrol?]'!' \ \\�l:qf,� �

a sWlis. No Distrito F"deral O I 0"""" '-.:_

S-crvit(o de Do-rnças V('n:·l'�a.O ih, �J'""
rla Pr€'f"'ilU' n. ""ln rpr111?inr�0 .� c

(
�, :/'ÓCii I.

formas de sífilis secundária de ,1/1
�

\'1
732 casos t.'TIl 1%0 para 200 rm -L';'>2iI'
1!153, p.�!"a isso. �·mp'\e�mn. ai!'? ��Ofés dos �;;ellS rJisperrsari0s e. (10 P./.lo ,1/
Hospital Eduardo nab�10. bi. ?J
'iõ"s d� unid{-ldes (1,:.> p"micilina "Lp,m
dpsde 1948. Outro tanto COUBe.. . V1:1l1'
guiu a Fundação Gaff!'ée Gllin_

le. Dentro �m brev�' a existEm_
dia e o gráu :plevadn (le sifíliR
só serão admissíveis nas oomu_

nidades não dotq,das d.;, Ol·gani...
:zaçõe's sanitarias �0111 um minL
mo de eficiencia. E' imprescin
div.�l entretanto, que não nos

doei"emos levar por excessivo
otimismo. No Rio, a .. levada in_

cidencia de; sifilis, at� a ultima

guerra. era verg-onho.so. em ('0_

tejo com outras grand{>s (,�l,pi_
tais {la Mundo, Baixol! muito

mas ainda é demasiado eleva_

da.
EFICAZ

O professor Guilhe'me Sro""fI_ f
no qu,p dÍrigê um Posto de Si.

filig1.·afja dO: E!J.spital ,

Gaffl'e.

Verticais: GUlnle tambem 'Se manifestou
1 - Instrumento para ca- . sobre a, nf>11icilína no tratamen-

var; e!.egante, distinto (pI). 2 "r)< da sif�lis.
' '.

- Artista; procede. S - A
bundante; yacuo. 4: � Sim
bolo quimico do,o uro; mor_

re]:; e!)oca ))ro!)ria, ds certos
animais para a procriação; 5
- Abaix,:l� 6 - Aldrava; Ie-

.xiste; prefixo. 7 ._ Registro
de uma sessão; pequeno ,pla
nalto. 8 - Pais; víi:!reudor. 9
- O' mesmo que aramá; apo_

destroi· sento.'

DISPONIV5L

Bancos
69.71m,lO
:31.44-1.00 101. 233,10

Caixa

,

;'

)_
REALIZAVEL A CURTO OU LONGO l'RAZO
Contas Correntes 60.000.00

110.000.00
6,983.10

200.383,80 377.366,90

P::rticipações
Imposto de Renda Ad, Rcstituivel
M'ercadorias "m ,:;stoque

CONTA DE COll1PENSAÇAO
Ações CauCÍoné\dns 10,QOO,00

807.2B2.90

PASSIVO

Anti-Enzimática!

NAO EXIGIVEL
Capital
Fundo de Depreciação
,Fundo de Reserva Especial
'Fundo dc Reserva Legnl

EXIGIV:E� A CURTO OU LONGO PRAZO

DiviCbandos
Gratificações

300,000.00
186.997,40
129.278.10
48,737.90 665.013,olU

75.000.00
57.269,50 132.269.51)

CONTA DE"COlllPENSAÇÁO
Caução d.a Dir::.toria 1 () . 000,(l(J

807.282.90
•

i DEl\lONSTRAÇiiO DA CONTA LUCROS E PERDAS .ElI't 30
NHO DE 195{

CONTAS

DE IU-

Movimento Grub. Azul
Juros c Descontos
SaJarios

Despesas Gerl'js
Impostos
Inst. Aposentadoria
Aluguel
Seguros

. Propaganda
Dividendo.;
Graticaçõçs
Fundo de Reserva Legal
Fundo de Reserv", Esp;;;.cial
DEPRECIAÇÕES
Máquinas 'c Instalações
Moveis e Ulensilios
Trens de Cozinha
Louças e Copos
Letreiro Luminoso

492.451.80
26.224,50

121.600,00
105.0:U.50
15,360.00
9.839,50
39.000,00
7.025,30
1.098.00
75.000,00
57.269,50
10.985,6Ó
35.551,90

15.177,00
9.615,30
6.764,00
6.206,50
3,14:l,OO 40,90-i,BO

�i�mnMm!llHtUO.ltlifil'UtaUm'dmllf'BlJjmmlllmlllmnm§lUm!mMII.llmnlllllnlJnt�iiillliUllllltl''::
- ,

-

ª Doenças,· Nervosas e Mentais I
CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DA GLORIA i

. =

TEST DEFINITIVO PA..

'RA MENDES fRANCE
518.676,10 SUL 676,10

PARIS, 10 (UP) - Reunir.
[l(;�á. na tarde 'dé lloje a Asse.m_
b�é:ià ft;anccsü:para votar .a. mo_

'ião de confiança solicitaua pelo
pre.miél� Mendes France ao seu

pI'ogral11a de reforma político_
cconomico da Frnnça. Os cír
culos políticos assegurarll que
este \Será o teste definitivo pa.l'a
(I gov'Ct'l10 1,o!endes F.rUnt\e nu

s<Í:ntido de se continuar olÉ üfr'O
,lii·jgindo I�fl r1cstin..,r� i'in pai::.

l·'rederico l.-1enschke - Diretor Supermtendente
n�rta M. "'ebmuth - Diretora. Gerente I
A. RabI!' Junior - Contador reg. C.R.C. sob nT. 169

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os abaixo assinados. membros efetivos do C{>!1sclbo Fiscal. do Co

mercio de Bar ,;l Rest.::.urantc SÃ.. especialmente reunidlos para exa�
me do Relatorio da Dir,�tcria, Balanço Geral, Conta Lucros e PcJ:'das
e demais documentos, tudo referente :>0 exercido encerrado enl ao de
junho do ano corrente. tendo encontrado. tudo na mais p.erfeita or.
dem e 'é:x::.tidão, recomendam a w.ua aprovação pela Assembléia Geral
Ordinária. a ser convoe::.da por este fim.

'

Blumcllilu, 23 de julho de 1954

ADOLFO WOLLSTEIN
ERICH D. BRANDT
t.'F.OT'OLj)O COI.:rN .

ASSIST1l:NCIAMÉDICA PERMANENTE A CARGO DE ESPECIALISTAS
ABERTA AOS MÉDICOS EXTERNOS ---

ELETRICIDADE MÉDICA - REPOUSO � DESIN.:::'OXICAÇOES
ALCOOLISMO - TRATAMENTOS· ESPECIAL IZADOS --'

Avenida 1\:Iullhoz da Rocha Nr. 1241 - Telefone M. 3 O 5 5
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ano
I

In�reS8fiS

ah-
-

':S váf_o_
;iú à -_--��-ül·a do empate, en.,

quanto 'os gáspai',cnses .

procu;
1'a111 ,gat'anUi' a vant3:g�jl1. Coti
e Pachéquinho, multo seg'ui;os
pouco Ou quase naãa, :.i!Y,l_JlJtiam
a. JUlinho e HeilV;. fil',:mando_se
definitivamente - a retaguarda
tupíense, Passaram Os ],ocaís,
"m consequencíe, _ a ,'dl)minar - no

vaments as ações, li! aos 19 mi.
nutos Ninha, .�nt' jogadá sensa.;

cicnal dá cifras- definitivas ao
r-rpr,., .Toga Ínaís 'comodamen
te -._; Tupy, enquanto os brus,
quenses. s=m êxit:o algum bus
cam melhór resultado. Não sur

gil'Unl outros teJÍtos' embõra
movímentàdos os 20. r:uil1.rt6s n;

çõe'_ gerals e de"mil c um comen

tárros � realização, nos pcôxírnos
eXas 20 II ,21 (leste I'ÍlêS. dos gran
diosos festejo;: dô :,Gremio Espol'"
iivo Olímpico, em comemoração
li p.::.ssag-eni 'de -_ seu 35.0 aníversá
J:"io de :J;undação, 'n trall..::corr:.r sá
bado vtndoueo

-

<: à inauguração
dos l'Cfletol·<."li - inswládos em seu

MUTua lftJftRINfNSf
DE SEGUROS GERaiS

Agora operando também e'IU'

ACibtNTES PESSOA IS
Plano�

,".
.

- -. .-

·aceSSlvelS ii cada bolso

Informações com LIVONIUS s: C L'1.
,

.

Rita lá. de Novembro, BLUMENAU

PREFERiDO POR

Catarina:

�nn'lllIíiunUUllI!lImmUllilumllnlllnmllllmmUllllnlllimliflnIllIJ_

� 'H Ã O V Ar A f t O R "A N O P O L I S .�-
-

5 ' Quando precisar de qualquer informações, ou de ,�
:: encaminhar documentos a repartições publicas ou tra, ::
:: til):' de qualquer. Qut!:? interesse, inclusive compra de ::

I DiCírf1ltCT. M E R ( U R I O =
:: e.rnedíante lHOdJC8 eonííssão, será imediatamente aten, ::
:;; dido, -- R. rrsa.i-r.'. 12 -", End. Silo ,J!.J1'g" �. Sala 4, ou =:;:::R_. Tencute Si1vt'ira. 1 H, Edíf-iGio Parthncn, S'lla 103 -

._ª F L O li I A N O P O L 1 S. -

-, -

FiÚIIHlIIUmmllml!lJ!f.lmíúHllmUII"mlllmlm!ml1ll!!IIWmUlnml�

_C_.

FABRICA Df MAQUINAS E fUNDICíiO MORITI
•

De EDMUNDO J\lOHlTZ
R-;1lI t1rugual. :HI - Caixa Postal. 7'1 - 'J.'elegr·: ".M.OItI'l'Z"'

---lTA.rAI---
Fahri(!lll;íio de Balan!:a:; de 2\1. - ;J1l c �Il ks, - Bombas In;;lesas ll�

I 114 - Eixo nnra serras crrcutares - Fnradeims llOri:l:Ontal� pa
r... mo_iJ.taS'cm -em armação de maneira - Ferragens eompletas -

�'-'(n", V�.:-;- - PlaInas símplcs, .�O cento de largura - Cilindros pa...

n. 'I"úiari,,", moendas para cana e dragas ccmptetas para areja e

liedregnlhos -:- Oficina. de fundlção e estamparia - l>rojct1)�, or
çamento� e demais Inforroaç6e.s. ll,

CAVALHEIROS,
ganCia usando camisas

as mais bem feitas.

visíam-se
K A N

com ele

R�

Rua 15 ·dé Novembro, 1105

: ; l1C n......
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A
De

iR,avive
Chocinot ��.

t'l'�'� (�.é
'

'., w.t
•

'Emi'lic-1.ou condenadocom o delegado: - S'omos vitimas de uma ti

d�de inteira. Toda' a população participou do massacre

F"'LORIANOPOLIS, 10 (Meri�
"IoDai) - Xapecõ, uma cidade.
zmha p.�'rdida no oeste de San.
ta Cata' tin·3., lembra uma das
mais -em.;:)cionantes e trágicas
pagínas da hístõrta dos dramas

sangrentos que abalaram o Era

si]. Não tivesse sido palco di:

urna ínomínãvel chacina c pos,
siyelm-ente jamais Xapecó,. na

.,·ua quietude (' rnansídão orríeí,

ra, tería sido citada, taritas 'e

tantas vezes c·"mo o foi, senão

oPpDls qUe quatro jovens, que
nU s� encontravam preses, fO.

ram arr-ancados das celas.

Comandadas POr Ai-tu» Ar.

"-eu L-' [us, o ckleg:lún dE policra
da cidade. uma múltídão de ho,

mens,muitichsd�al1na's(�etO'� D'Iacc-voudon Na R"ota Ae' r',eo'da especk. invadiu a
.

cadeia, -

massacrou' a tiros facadas e

pauladas os quatvo jovens. Os

corpos, depois, foram arrasta, E t R
·

E Pdos até ,�·s cinzas da Igroj'3'; ali,. n re 1 O O r t o'.alzuem <'1nbebcu 03 restos mm:

t.ai� -m r-etrolco, e o f.Jgo :foi a __ ,
� _

teado nos cadavercs. P"I t d V
•

l).:!pois que as cinza", de um I O OS a arlg
julg,mvnto publico eolocaram S. PAULO. 10 (Merid.) -

sobre os r'espO�lsávejs pela tra, Afirma a tripulação de um a.
gédia '3 pá de cal do esqueci, vião da Varig, que seguia na
m-ento, nunca. mais 1"0 voltari"- coíte de ante.ontem de Porto
a, falar sobre Xapel�o:;e nãQ Alegre para o Rio de Janeiro,
tívér- /�mc_, recebido em fôrma. ler avistado um objeto Iumi
de carta, urn gríto d,;) desespero noso "que seguiu o aparelho
e de angustia de nm dos ho- a partir de Florianópolis, de·
rnens que tomaram pa.rte na saparecendo sómente na altu
t?-agédla e atl,�, p�!.o seü c;rime

I
ra de Santos e em direção ao

ante lUll Tribunal Popular- d� A; Iantico".

.Iur'i, foi condenaw 8. 24 anos conta ao reporteI':
de reclusão. E foi com esse ho- - «l"ui vendído pOIO. meu ad,

mem, Emilio LoSS, qUe marca; vogado, Fui. traído porque ele

mos um encontro na Peinlten-' pretendeu, com milnha condena.�
ciaría

.

de F:9:1ís., encontro çltO, absolver- Artur ArglC� La.
esse que acaba d.e se realfzar c' lUS'·.

'

do qual trasemos a publico a- TODA A l'OPULAÇ'ÃO TEM
cusação desesperadas e que por AS I1IÃQS l\iANCHADAS
certo hão de mudar todo o CUl'- SANGUE
so de \Ulll processo que não fIn_ �milio Loss, j1. �:gora com;

dou aInda, preendo melhor- o alcance da

..,.......U. Lo ui condenação que lhe p.esa sobre
""Ui 10 Sl!, que poss a em

� nro f 1 toi
.

t d'
'

. dei
1,)" orn I os, a a.nos em om 111_

orno e 51 :nua rmensa .ca e13 i terro"'atlvo:'
'

de bons -am1g0s,@cerauml'o,h j. 1 V1 ttdc
- «Se formO's olhar o Inque.,

amem que amaie . laaI,
'

qua.lquer dêslise em sua vida (ConclUi' na Z.a página .letra C)

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

guração
Barreto, primeiro pt:omotnr pÚ,JU·
co da Com arcà. no 'ForlJ.tn.

DIA "3
A's 15,3�, iÍclrl., -- Sos,;i'iõ de

noma para os cursos

cundáríos; .

lDIA '!
'à tarde �,_'_C.:u�1Peti_ç_ã_O�tl<!tica 1-.���������������=::,��tGL """",-,,,,",,,�,,;-...;..,.;:.:.,,,:

avistaram· estranho objeto luminoso
o aparecimento do estra, prefix:;. PP-VBF, informa que damente,

nho objeto "uma forte Ium i, diante do subtto aparccímen,
n r s idatle ", como a descreveu to do estranho objeto Iumi
posterlormente Q.. c_omandante noso desceu 110 aeroporto de
da aeronave) verífícóu-se POt Congonhas, deixando de oros.

,:olta das 10 horas da noite de seguir vôo rumo ao Rio. Ven
sexta.reíra ultm;la e �O,Vl.- do que estava sendo seguido
mentou

_

os
o
f.�r'.':lços \oflCla:s I por

um obje�o místeríoso al,
de proteção "o voo até' a ma, tarnente lumínoso e veloz e

drugada c.:'� (ntem. ' cuja velocidade· luminosida_
O cargueiro da Varig, de ele ':! altitude va�iavam rapi-

----��----------------�--------------------------------------------

no

Quase esclarecidb I' crime

Reconheceu o jornalista Lacerda·· os
autores do atentado de que· foi vítima
RIO, lO (Meridional) - Por

I
rJnautica. ra Filho.' 'o que comparecia. �i5t<:maticamente

iniciativa da comissão da, milita', Antes do ato do reconhecimento Os dois primeiros, disse o dire- em seu_ comidos polllicos nesta

res que ô.companha o inq",:rit.o po' o sr. Carl()� Laceroa pediu que tor do "Tribuna de Imprensa" que Capital.
licial, 17 h ,rrnens da e:dinta constatasse no respectivo' auto sua i os viu acompanhando o deputado Frisou o sr. Carlos Lacerda que'
guarda pessoal do presiCbnte da declaração dc que não se propu- i Lutero Vargas no dia em que se prIncipalmente nos subúrbios

hEpública [oram pch madrugada nha afirm.ar se elementos por eles realizOlI a audi:ncia e processo figura de Nelson R;ümundo era

concentrados no rezimento de ca- indicados naqu,.la diligência eram' que aquele parlamentar lhe move assinalada s;n1 que ele e seus a·

valaria da Policia Militar, afim de verdadeiros crlnúncíSos mas ap�" I na d:cima qu.::.rta vara criminal. migo� soube,-::em t�atl',r-se ele, ml1

que o sr. Carlos Luc�rda verifi- nas .:c tinham semelhança física 1 Os cutr"" dois foram apontados "olheiro". Er::l tido como simpa
casse �: entre eles rec:mhecia um com os "toc!:.íeiros�, que tomaram; c m·) tendo t.om?ch pnrte no as- \ tisante do ôirctor do _"T�ibuna de

dos �eus agressores. parte na emboscada. i salto à rua Toneleiros. 'Imprensa".
A. sistiu �o '.',o o major Enio Assim, depois de algum t:mpo o

I A diligencia terminou com a a" ,.'-

Garcês, enc'Irregndo do p"licia- s:r. Carlos Lacerda indicou' entre os presentação do moto:rist� Nelson
Quando .fOI felta e�s:: revelaçao

menta no Pahcio do Catete, As 47 homens que passaram pelas

I
Raimundo de Souza. condutor' do �elson RaImundo. dlnglndo-sc a

autoridades não permitiram aos suas vi-tas os s:1.guintes: Nei AI- veiculo qu;;. conduzi::! os ngrcsso" l Carlos Lacerda dlSS: 'lhe:
jornalist�s apr::;cial'em essas dili" buquerque, Jauri Fel'raz, Antonio res do jorn2list2 C?.rlos Lacerda 'I _-Mas,. douto', nao tenho cora-

gêllcins. A rep;::rt"c:em ficou do Fortes Filh:> e JÇlsé Pombo Perei- ql:P. reconheceu nnqu::le llomen: çao para 1S50".·'
'- '

lmh de fora do Quartel. só lhe
. O sr. Carlos Lacerda ent'lo re�

trucou:

tão caia.
Os trabalhos para nqucle reco

nhecimento fo ��:na inici,!do � por
volta rl:�s duas llOI'aS da manhã de

hoje. ])0 1'1<10 dl) sr. C?rlos

Lace!'.,da C5t::V':>111 (1 promotor Cordciro
Guerra, (Id ,'ogad05 Celso 'FontcJ

nelh. da família do major Vaz, c

\Adauto Lucia C::'l'C:OSO, diretor do
Trihun3 dc Imprensa".
Presentes t:-.mbenl �e encontra-,

v.Qm (1 eeL Adil Oliveira, da FAB,
'

oíiciaLs do ,exercito, nlHrinha e ae-

CONFIE
- E você tem coração, bandi

do,?
A proposUo da dtual'ão' do mo'

torista Nclson Raimundo de Sou"
:la, portador de umá' carteira de

investigador extranumerário da

P()líeia Fluminense, cujo original
se encontra nas mãos do jornalis
ta Carlos Lacerda, a secretaria da

Segurança <:lo Rio de Janeiro for
neceu esta nota à imprensa:

..A Secretaria da Segl.lrança PU
blica do Estado do Rio de Janei
ro faz .a seguinte comunicação: -
NcJ.:on Raimundo Souza não ê in·'
vcztigador, nem motorista desta
SecretaI'ÍH. A carteira' que lhe foi

conseguida para investigador ex

tI:�-rcpl'oduzlda já n�nhum valor
tcm no aiual regu�amento publica
do no "Diário Oficial� dc 19 de

ag05lo de 1952 que aboliu tais in
vestigadores, sendo até baixada

s:ndo pe1·J1Liticlo o Í.c.grc::so no pá'"
tco ern virtude da chuva que cn ...

NOTICIAS Df RIO DO SUL

Instalação da Agencia da Caixa [CO�
Domica F e d e r a I em R i o do Sul (Conclui na 2.a página.

nome

•

pO�SUl
de

Suas Cargas para Curitiba e Inter,ior do Estado
do Paraná à

EMPRElA DE TRANSPORTES FRENZEl S. A.
Rua São Paulo, 1184 - Fone, 1414

letra Q)

"Serão apanhados, onde quer

FPOLIS.' 10 (Ag. Nac.)
'- o mBrechal J\.lBscare
nha8 de Morais, presid8nte
da Comissão de Repatria
mento dos mortes de Pis
tóla, está procedendo
sindicância no sentirlo de
localizar a famili:a do ex�

pedicionário , G�mercíndó
da Silva, morto em aeão na

Itália e filho de Juve�al da
Silva e Juliana Celestina.
O último endereco da refe·
rída familia é VÜa Hauser,
,em Corupá, pouco antes dó
município de Jal'aguá do
Sul, neste Estado. Qualquet
informação deverá selO en,

caminhada para O �r. Mi·
moso Ruiz. à Avenida Mau"
1'0 Ram.':5, eIn FlorianoDo"
lis.

-

bado, dia 14 do corrente, às ; cimentos bancarios e que dó
11 horas, a instalação da Cai-! ravante taml>.em terá a Cai
x� Economica F,::deral de San-l xa Ecor.cmica Federal de
ta Catarina, Agencia de Rio

I
�anta Catarina.

c1J Sul. No mesmo predio oÚd.; fu!)
O importante accntccimel'l� �-lona, at.ualmente, a Agen.

to contará com a prc.�,�nça I cia Postfll Telegráfica, terc
das pessoas mais reprcsentati- I mos a Caixa Ec:nomica Fc
vas desta r::gião, devendo o d�ra1.
ato i_fnugural s:r preSidido
pelo sr. Newton da Luz Ma
cuco, Presidcn'e da Caixa em
Santa Catarina.

Não resta a menor duvida
que é mais um atestado efici.
'ent� do progress') sempl'>�
crescente de Ri9 do Sul, mu·
nicípio que conta com agen�
das de importantes estabek:.

PErçAS LEGI'TIMAS
RIO DO SUL, 10 - Está

anunciada para .() próximo sá-

Land � Rover
"SAMARCO S. A.H
- Bltunenau -�em 16CôljZ�ÇãO a

lawilia �e um ex·

�e�ici8nariD morto
Estamos seguraIhcn!te in.

:formadcs que, no ato inaugu
ral da A�;?llcia de Rio do Sul,
serão efetuados inumer.JS de
pósitos, l1uma demonstração
de apoio oe reconhecimento
por parte c1;J povo desta zona.
Voltaremçs ao aSsunto na

próxima' Sem1l11a, com dad-os
mais positivos.

Conquistou o Juvenfus o
Taça «Curt Germer»
RIO ?O StJL) 10 _:_ Pekja

das maIS sensacionais foi rea-
lixada domingo ultimo, quan.
do pela terceira vez, na fina:'
l�ssimu, I,:stíveram frenjti a
frene e O's novos rivais do fu
teb: I 1'ios0:10n,:·:: Juventus
RaUL "

•

No primeiro embate a vito
ria coube a,:--' Juventus que
baqueou inapc;lavi�lmente na
segunda partida.
Decidindo a pÓS&� definiti

va do trofeu "Curt Germer"
juventinos � haitienses brin�
daram o grande pública que
afluiu ao Estadia Can.oas com

uma peleja' repleta de lanc,,,:;
espetaculares',
De início,' ° HaiU vencia por

1 a O. Passand:- a comandar
as ações com .:} placard d-3 21a 1 a seu favor, reagindo o
Juventus para" nos minutos

I,finais, transformar a d,:rrota
iminente num triunfo consa�'
grador peTo escore de 3 a

2'1Desta fôrma .-:; Ju\'entus con
ouistou o l'íco e valies') tro-Ifeu TaCt1 "Curt G"rmer" e o

Haiti, . embora vencido. d:: iXOl.t i
;:j melhor· das impressões, p,,:,-

\

lo ótima futebol a-r'resentado
c pela impccavel

-

diSCiplina
d-r� seus aU;:tas, Herminio Cê
l'oÍ hom árhitro da p('Ik'.

FAÇAM SEUS

ANUNCIOS
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