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Dispostas as forças armadas
li não permitir perturbações

do sr, Getúli ••
Vargas. Na verd,tlle, as 01)

�crvaçõcs do ilustre militar
serviram pala restabelecer (I

clima de tranquilidade e se.
rena expectativa em torne
(Continua na 2.8 ptlg. letra Fi

RIO, 11 l(.M:erld.) - O as.

sa:ssinato do major Florentino
Vaz e o tentado contra ° jor.
nalista Carlos Lacertla ain6a
na sessão de ontem yoltarrun a

repercutir com gralnde intensi.

Agitadíssima a
RIO, 11 {I\'lerid.} - o alm.irante Rcnatto Guilhobel teve palavras de

clsívas para a reportagem quando se lhe perguntou OI sentido do l,a
raxraro final da nota fornecida após a reuníão do c,onselho de Almi_
rantaüo onde se dizia que este manifestara a "decisão de não permt
tír, sob condição alguma" que seja. perturbada a disciplina dentro da
Marinha ou a ordem púhllca no pais" .

. "Não há ameaça concreta contra. a. ordem mas pode haver de fu
turo. Não estamos vendo toda. esta. a.l;itação? Não é dcntro da. M:u-i
nha, evidentemente, que ela se está manifcsta.ntio. Há pnl1idos fóra.
Náo deram até avisos para que os pais tirassem cs filhos das escolasv
Amanhã. pode ser tuna greve ou urna outra anormalida.de qualquer.

E não estamos dispostos de modo algum a -permitir que isso acon

teça. Os propósitos desta gente são bem dares.

RIO. 11 (Meridional) - O alto
cornanén do Ex&cito distribuiu
uma segunda nota sohre a reunião
de ante-orrtem esclarecendo que
"nela. não se cogitou de prectar
ou não solidariedade ao governo,
mas sim de assentar rnedidas e

providencias impostas pelos últi-
.rnos acontecimentos cuja crise s6
serâ debelada mediante ..atisfação
dos mais legitimos reclamos da
justiça" .

Procuramos o Ministro da Guer
ra e pedlimos um esclaredmento
sobre os motivos qu\, determina'
ram esse novo pronunciamento. O
general Zenobio da Costa azsína
lou:

"Disseram os jornais que havia-
mos hipotecado solidariedade ao
governo. Não aconteceu isso, por-»
que não havia motivo algum pa.,
ra nenhum .at� de solidariedade.

. INosso objettvo :foi examinar o

Ique está se pescando em conse
quencia dos ep�50dios sangrentos
do dia cinco. Como deram notas
erradas, julgamos ind�spensá\'el
aquela explicólçãQ. Acresclantamos
que emprestaram síngutar rete
vancía à conferência que s. excta,
tívcra com. t) almlranto Renato
Guíthotrel na noltc de ontem,

.

"Não< ti;ve encontro reservado
nenhum com o Mínístro da Mari
nha, Naturalmente para conversar

com s. cxcia. não iria procurar 05

ajudantes de ordens". Por último

FORA DA LEI O PARTI�
DO COMUNISTA NO

PARAGUAI

_'"-_---_.

dis<,iplinu,1:; � eec_o para tranqui·
lizar a Nação".

. já0; 2.1
-

{MeridJ *- :Ern
manufaturel- circulas ligados à presiden-

R..efer."'-sc às ilhas amazoni- r cia da República tem-se co

ca�, di;'endo.sc. maravilll:!fado,' mo certa a ida do sr. Getú
e que das· poderão produzir Iio Vargas, amanhã- a Mi-
9 dob�'o do. arroz de todas as nas afim de atender ao
ilhas Japonesas, perguntando: .

.

-

"Nib é iss) maravilhos:),
.

eX- conVIte do governador Jus-
cc1encia,". •. t celil1o.Kubitschek. Como se

O sr. SekiJ?·=.d�clara 9-ue OS

I anunciou, dar-se-á amanhã
dade na.' Ca.mar·3. F(!deral. E. �ito lVZ:crgulhão cndosSiiram a lçoo provocou indignaçiío c y-ec- peso�dores n1pOlllCOS cnegam D início solene das ativida.
desta. vez, cont�ram o:)s rep;u. l�éiá do afastamento tempora. meneia no SI'. H'!tpert Levy, com ��?s �ar;�s de 100 tonela I des das Usinas Manemannsentantes udelllstas com o a. rIO do chefe do gov-:rno. {que retruca. tratar_se' de caIu. ·das a e Mld"lial, e que podem I

_ .

l
'" •

polo �e _membros de outras a. lJ.""\i"CIDENTE nia, 1lI0 m.::smo tempo em que ch;��r tan:bcm :.Belém. A.' a que comp�recerao am�a horas,. sena l1:c..:mvemente
gremlaçoes, uma! vez qUe os O primeiro ol'adO' a toe' r no 10 sr. Pereira Lima .e: Aurcilano pr,,-,scnta a�tnd;l. d'''l"fl_lhdado :pla·-I outras autoridades do paIS. I

para a ·sua pOSlçao em face_'
$1'5 Tlistão da Cunha oe Btn" r a -no a respm ::>, mc um o a lml-' Ad't

.

d' lt' t'·.
.

. �'I assunto fOi? sr. Frot� Aguia:r gl\�çãa de. ):1escadores japone-! mI.e-se .que a V:lagem os u. Imos acon eClmen,·
.

---------------------------------. ,_._, que leu artIgo pub]lcado 'Cm s.es. I do presIdente se fara por tos. .

.

acareação dos elementos da guarda dOI:���i;lª!�i;
. .

Catele CHm Nelson Raimundo de Souzal=oL;:�'!:����;,!
I cIpal é o sr. Getullo Vargas,

de poll·c.·a contra qUe inY-es� acremente,·
. acusando de tel' passado da per
missão d':} furto à do assassi.
nato. F-azia o St'. Herbert Le.
":I carga cerrada, quando ú sr.

João Cabanas, em ap'1rte., afiro
m:u exagcrar o orador, pois.e
1-<-, apn.rteante, fora certa yez
tocaiado "por clem('ntos c!a guar
(h pessoal do sr. Anllanckl Sa...
l! '.5, contra quem não fizera ne�
nlIttma increpação. A afLrma_

Assunção, 11 (UPl - O Par
tido colorado ,aPNVQU, na. noí, .. _>�,-....,_,- .,

te de ontem, moção ante.co, CO:\<lUXISMO: A PROMESSA E cesso, o E"i;adn soviético tcrncu- para qualquer alegação da satísfa;
rnunísta ao ratificà.r sua posi., A REALIDADE ..,.. Dura.nte deca se a mais eficiente rcrça fação utoptca, soviética p-ode

ç�o �(mocl1ática nacionalista e z: os iPropag�ta.s: .�'Viéticos I Ta conhecida na ntstôrta, encontrada nos discursos de

arnertcanista ante 8; ímterveu.) ,,�.stentarant a antiga VISaO da uto-, lcnkov, Krush"hev, 'Mikoyan

ção do Bocnevísmo internacio.1 p�a. como a. -promessa da futura 50- � -":incla recentemente, em. 26 de Kaganovich, todos os P:residium do

nal. O partido comunista d:: I eredade em tonas as partes do l anrü deste ano, dia em que se Ins- Partido Comunista, que ad.InÍtiram
Paraguai está fo a da

..

des
mund!:'.:S sempre a concretização, talou a Conferencia de Genebra no passado haver no seu país es-

d 1947
r [eí -

da promessa foi representada pela! paru discussão dos problemas asíã- cassez de
-

genero5 alimentícios, ar-e
_ . :_ __ _ _

I
propria. U�lião Soviética, Na reall_1 tícos, i.\f.alcnkoy fez esta ,,1"'1;"i05a tigos de consumo e moradias, A·11--_

� dade, 11orcm. (JS p�rlrões de vida f descrição dR utopia sovtétícar �'Na julgar se
-

pelos recentes distúrbios
da. União Soviética tornaramt se i União Soviética reina uma atmos- nos países sôltêlites da Uniãil Soo

: mais batxess, Para. ocultar a

eVi./
fna tte· alcg:tia, confiança e traba viétic;3., a: vida ·naquelas nações é

l dente contradição, os lideres eomu- lho criador". Essa peça de pi:olla- difícil e, sem dt\vida, 'multo ãístan-

I nístas estenderam lima "cortina de ganda. destãnava- se principalmente te da felicidade utópicas.
PEÇAS LEGITIMAS ferro." em torno da. falsa. utopia. a I ao consumo dos asiáticos, que são Esta. charge de William
Casa do Americano S.A. fim de controlar seus cidadãos de-! atualmente -'" principal objetivo do retrata hal,Jilmentc o comumsmo,
Rua 15 de NovembZi>. 47:1 : siludidos e poder continuar a mis_! comnnísmo. '.. com SUa promessa falsa e sua. hor-

";lii' I t'r' - . I
� l!!IIiiia �. ! rcaçao no extenor .. Nes�e pro'· I Todavia. a resposta incfnt:í.vi'lj tível.TCalidade - (lJS!S)

. ,·...:;-".,__.....4C....LZ..

J- O R D

a reportagem aludiu aos rumores
de que as autoridades estariam de
sobre-avi�o ant� a lminêncja de
uma subver.;ão da ordem. Em res·

}lost:\ o sr. Zenóbio da Costa disse:
"Não pensem. absolutamente,

nioso. E' Ullla total inverd"de pois
não se cogita de senlelhun te coisa.
Pelo contrãrio; O Exército está

NovoslAtaque:s .A
Na Camara E 'No

(

RIO, 11 (Mrtid.5 - Quando
deÍxava à3 primeiras horas da
noite da O'lltem, (j quartel do
Jl.egimento de Ca.valaria da Po_
11ci:1 Milita'�, o promotor Joãn
Batista Oordl'iro Guerra, que
acompanha o inquérib para
arurar os autores '8 r-esponS9_
·/'.:'i5 pel>:> atentado contra o jor
:t1.8Ji'.5til Carlos Lae.;,rc1a, foi a_

bordado pela rEportagem.
Visi\'dmsnte cansado. pois

õ.esd� a noite passada 1,[>0 dor
mil'·'. iJ m·· motor mostr:u_s2
pOtlCQ cortês com os jornalistas

nenhmna diligt;rtCla - disse ('. Soa r..5. O pr,1["o:.or, porem, re_

ie. Com a posse d>o cOI"')nel Pau CUSOU.E:<: a fornece.los dizendo.
lo Tornes na Chefia d-el Policia, ; do que as autOridades' estavam

, -

numcTOS:lS autoridades que a. ! em seu encalç.Q
companh�m o inquerito foraI? - ,(S:: voccs souh� 1"·;:m Ll�
,�e entl'c-ylstar c()m .e1-e, a l'lcspel. r-�ll rarac1�iro - c::>ncluiu 1'0_
J 1 'd' t

'
o {a".provl enClas a serem 0- tOlllando seu bom hU{llOr e par.

:r:ladó3� par� cl>mp'leto llsclare·· tindo 110 carro - queiram fa-
;IID{nto (lo fato,). zer o favor de me avisar ... "

Snl'ãO ac(treado� 'os seis ele_
.

1ll�IÜc>:; da guarda pessoal do

J
' ,.

presid� nte r1a Republiea con. a e�*ie 'arl'!s suspeitos Co o moto. j
i"ista Nllson Raimnndo d-e

SOll.1za.. Trata_se de uma diligencia

f81hmuito ímportant(' e qlloe poderá I Otro1zer ótimos :t"Ii?sultados:) _
t

-- "Hoje á tarde não houy..:! NU:.\IEROSAS IN1'"'ES. !
-_ .- - - -- - - -_ - TIGAÇõES

Pequenos incidentes ·'Isto �lão qUf·r dizer que RIO. 11 (Merid.) Tome I f'j obtida em BeHort Rox<J,
• • •

os ,'mtros indicias tenham si�o cOl1ta disto aqui como CQisa I onde a reportagem ,e autol'i�
nas festiVIdades reh- abB:lldonados -. p�'0'5segwu, sl!-a. Eu v�u fa�er. um� longa Idades cksenví0lv-::ram lo'�lnplas

:Mwto ao contrarIO. Numerosas

I
VIagem· Nao seI dIzer quandc inves:igações. Apenas, ali, no

,,'II\SBl" em M::arrnro.. Ilvestigações ,,"stão sendo rea_ volto. . 1 decorrer das diligencias, de-
� \p. ,;t " v!.>.... lízadas em ,'ario'! pont� da cio O hom::m estava d.e -mala �nvolvidas pelo c.:mis.sário
RABAB, l\f2.rrrcos, 11 (UU)

Idade,
símultancrunente. \ arrumada, ·,:;pal'entemente cal. I Rui Dourado, veío-se a saher

Tl'ans<.:on·eram em comp?eta cal Todos: s detalhes m,esmo os mo, � seu -empregado,. confor- r que Climério ten"l um fill1-o de
.11m. as festivida,d:,s ,religiosas consitier.;tdos de peque:rl'1· im" me, dIsse, nunca o OUV1ra �al�r 114 unos, acusa�o de ter .mata�
PHl,'lÜl11::Jnas di' �,:}j-... r..m todo o porlancia, estão sentIo cuidadO•. a;;Slm. Jsse homem e!a Clrme. do �ma lavadeIra com tIro de
t0lTitor1:J de l\tat·;'ccos. haven� !'-:Rl11tnt .... examínad'Js. pois é rIo EUddeS de Alm',nda, I() 763 espll1garda·
(�o apenas aJguns incidentes d, visível o 11ltereS3e das ·autorÍ- âaçado tcomó R1torLdo 'i1enta-! ._-- ----,--.......�--------

menor importancia. ·um dC'ij�,,"� nad::s Pffi elucidar e o mais ra_ n��t;��rr� : <;Js -sccr:a e

I .

.

,'o
.

incirltnLes se H;rificou cm pir}an'·;?nll" possivel 'o ciSo�. � Na mad�ug,,':í�rdoa!tentado. R pt Total De '"odo··s;'EZ, 011dc tlOi� m:lr�'oqulll':S:O ({Q�r�lR.nl. l\U: �,'Ç�S..\R» I Climério �ind; dormiu l?-a sua i U· UrQ. ,.'
.

.

.• .L. .
.

• um mO tos lll,nt choque contIa 0" leILorteles Plocuzalalll .sel chacar.a, slttul.da a 10 qullome. i
.. .

M;t;d�';'F��;���di���ir�:\��\���if�ª!�edida--5?h�O�i�����:r�nh��Om A URSS·

Pac·tn do Exe'rc&lto"furooeu! *�C�����Efi't� QUA_.! - - - - - nos comunhlai sob· o domínio d:iP�=:j:o
u U I !'l�o se sabe y�ra ond.e Ch-. -.

. , .

'�
ii

i merl� p�:sa .tc,r ldo. �Ias. lo�o i WASHINGTON, 11 (UP) -

t sídente Eilõ,!;mhow�r em um l'e-( corda sob.re: Ocidc'llte,
,n� dIa :-"gu111,e: aqUI no RIO

1 Funcionários do Dc-pal'to. latório apresentad� por uma

I
1 - A retirada.,do reconhe. ';M.I1NCK c..'LAU,K :F..:"U'ORAVEL

PARIS. 11 tUPI. _. O

pn·.IFrarlCC
ÇDnf...>rE"nciB"r�i com oS d: J,all<":ll'O, a Plac� de Ulncar ,ele Estado declara.fum, hoje qUf 1comissão

especia.l da Camara cimento diplomático- de todos·os WASHINGTON 11 (UP)··· �
mit;r Mendes France ('uja posi. ministros do E.'l:terio:i da Italia, I rL.! qguoedPaa'CssO"l! en Ulneadd�. ndo I o rompimento de todos os vin. dos Reptlesentallt�s, criaQ:a. pa. go·'/ernos comunistas sob (} dO� o genéral :&farck Clark ex_(..'O•

. , .

d
.

f 'I } 'd t 1 B 1
- ar - anoca, COU U�ln o I

d 1 d' 1 6i'" • "

·1 ti O1''''''S-.o co
-.

H ·H· d ,-- h
'

<:iio po.lItlca e ca a. v�z maIS ar ,,- eman la OCl eu a.. � �ca e j quatro súsneitos, qi.\e .se diri-: U!:JS lp :m",,':leos.-c�:Htl,erClalt" ra. !1ves gar a· ao�\·" a
"

- mll"110 ue .'':os�u.�_. . ma� an.:e_c
_

cIo G_as forças. u-:
te c-·:mvocou seu. ?abmd� para J...u.xemburg·:>. De�JS ,d!,,:,," o

; gir>m a um jornal>2iro pergull- ,com os pa.tSp.s comnnl'sta·s. ,rc- mumsta.. ._ . ,2 - A 1Z111TIln��O de todo!! os i
mencanas na COréia, declarou..

importante l'eUnmo .:·5tn. l�nl:. sr. l'I!eniks Franc",. dC(!l(h.r� s(} .a. i lando ,�e "o criminoso já fôra 'con_1Cndarlo por rum grnRo dE A COffilssao, (k�POlS de OUVI-r tratados coIUe:clam com: Os gozl s.e p-;:_1� rutura das relações di.
Ru.h!"_se qn( na r...·unrao srra dlS França deve ou nao l'allflCar o! preso", foi anotada c -entregu" 11CglSladOrfrS

ao Poder b7l:ccuU. 11.2 destemunhas oculares}) d", vernOg comU!Illstas.
\ i plomatlcas com a URSS '{l' os

t:utido.,o P" pblem� d,1- .ratifica_ pa;c�o_ que "l!;:stá enc{mtmndo o� ás autoridades militarcs.
'"

vO', poderia prcju�íCat� :ma.is �o agressã>::i conw.:1�sta.. na E';ll'OlJa, \ 3·.- O· desenvolvimen� de! seus sa.tê!ites � pe1u_organizaçãó.
ção do Pacto do ExerCItO Eu. pOSlçaO mUlto fOl:t", por partel O FILHO SEGUE· O Octdente do que nos comums. recomendou ·quc-· o prcsldenba um pl'ogrt--dJUa de comérciO en_' das Na!}oes U;nidas «contra -a

p::;peu pe]llJ França. Nos proxÍ_ do parlamento. EXE1\'1PLO DO PAI lta.s.. conyocasse. um31 'conferencia tre os países não comunistas tUniãó SoViêtica».
mos oi..1(o dias -o .s1". Mellde'�

- .

Nenhuma outra. in:forma�ão � P,l'0llosta f9i feita ao p'l'e-. Intel'\llacional pa.ra :COll'seguir a. que robustecerá a posj�o do �ContluI m 2.a. pãgil!a: ·le-tm

!\ADA RE.\.LIZADO

assassino� O
de Climerio

o regime' estejaNenhuma diligencia ontem devido a posse do novo chefe

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ASSEMBLEIA GÉRAL' EXTRAORDINARIA

I II o J .E _ QUINTA-FEIRA - às 8 hUl':ls.- lH),iE_! THE FILMAKERS, aDrescntam a SU:l gra-nue produçao com

I JOAN EVANS, MELVYN DOUGLAS. LYN BARY, em:
! ABISMOS DO DESEJO
i (ON THE LOOSE)
! .

A comovente história de uma jovem .que amou cedo do-
. mais! Abandonada desprezada D91as amigos, ccnsurrda por:#íIIJ!.�_'i!li4 IIIIlI--_.i!iL;'·1 seus pais. ela só teve um c;:nniJ111O a s cguír:

f I
Um filme comovsnte e humano cerno poucos!
ISTO PODERIA ACONTECER A VOCE TAMBEM!

• • •
• s Um filme que recomendamos ;. todts as moços!dos prm<lmos acollleCl�Clltu, I';.BISMOS DO DESEJO um iBm:! que narra o que podeern todo e país convlllSionada I

r 1:. •

'd
. .

e .,
_ acontecer a uma moça. qllanC;J se descuida c se 21X3 ven-(lU,," s« .•mcontra a. Na'la_0 com

cer uelo amor à ortmeíra vista. amando cedo demaísla gravidade de eventuaIS cnn , l
ATENCil..O' cbnstJ aindn no prcgrama: Jornal Nacional,sequênetas daqueles fatos. N�. Trailel:.· JO�'nal A;11ericano, GATO ESCALDADO, (desenhoCatcte a rePtlr�gcm llO:d _

d� TOM e JERRY), "atestar t) reguSUl> l�O .gO er
DOMINGO; o magnifico filme em tecnicolor apre;:;e9iadb nono na pessoa do proprro .5:'. f�stival de S. Paulo .,c,G('túl�o Vargas como ellUlU� -

E d e II) a
lo; ; g íl n' ," !I'b.·ado prO)l.Ull.cianlfmt!l d� S c r a vos D U � I v n 9

brigadeiro Edu�.rdo Gomes n�
com: Richard Conte e Linda Christians!.'I.ssembléla, ontem. _

Dr. EDGAR BARRETO
ADVOGADO

n ,}.UX S. A. Comeretat
;.: '1' A l\'(

( I N E 8USC8
Consultas das 9 as 11

e das 4 às 6 horas. Rua
'15' de Novembro, casa

nós fündos, ao lado da

repartição do Imposto
sobre Rendas.

Pelo presente" ficam convidados os senhores acío
nistas desta Sociedade para comparecerem à Assem
bléià GeraI' Extraordlliiár.ia, Que se real ízarà no dia
30 de setembro do corrente ano, às 15 horas, no es
critório da Sociedade, nesta- cidade de Timbó, para
deliberarem sobre-a seguinte

;,
" ORDEM DO DIA

I) Aumento' do capital, social e consequente álte
, ração dos estatutos da Sociedade.

2) Outros assuntos de interesse da Sociedade."
Timbó, em 9 de agoeto de 1954.
RICHARD PAUL JiNR. Dir.

I H O J E _ �U�!A�FEI�\'.�" � :,� A �OJE .

I A M.G.M. apresenta o magnífico filme com BARJ3ARA
STANWICK, BARRY SULLIVAN. RALPH MEEKER,

I V I D A (�E�P!R�� V I DA.� •__"__IISII__':

I Esta é li história de UI11.l mulher que ofereceu-se a SI•__m__::iIIJEIIIl IlllliIlÍll Ili ..... própria para obter de um criminoso o auxilio de que neces-
sitava para salvar o marido! iIUrna u.:'lher jJ}vulg<JT,.. n1:') teve duvidas em en: re
g=r-s'� a um ú �nln� ·dq cr ímíncso. pois seu medo era maior
que a sua vargoi.: �.

Eu tudo farei
_
"'l conseguir salvar o homem a quem

amo!
Eis H quanto pode 1.:- -gar uma mulher que. realmente

5;'be ame r:

ATENÇ.iiO: comnlcta ainda Q programa .Icrnal
,hrnul Americano, truílers, GATO ESCALDADO
TOM e JERRY)·
DOMINGO; O filme da FOX em 'I'ccn icclor:

P r i s i o n e i r e ; na M o i! �J ó I i a !

nacíorial,
(deS�l1fl0

Cl1l11: Richard Widmark c .Iudy Dum!

IiAllOlDOREGUSE
Rua Floriano Peixoto, Í!:l _,- Caix; Postal, 43:1 -

, �. _§, - ••• ,.c> •

BLUMJi:NAU - S;.·:(;. C.: ..riua,

2DJi�

, t!
t�
��
',.

, .,
, .":
:.e:

A D L I f' � � fi 1 ' .. ".�" __ . " ,.. 1':�l l;,�"[l�J. ��
': .�

. �":

( O l li E I 1- A MULTIPUCADA! J�
Il..!

IND. E COM. GOnHAR D KAESEMODElllDA. : i�
, ��

--- Q "I�
G Vale do Itajai: REPRESENTA ÇÕES!�
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�.
c.
0'

, ..
•�i��� .�.�.:�s�i�"�i!;�.,�.,�;�.�.�.�.�i�j�i�.!.�.�.�.�.�;�"�j�.���o��'����. ;g;���.�.!��.�����.:...

"

ADUBO

�lIIl1llmllllmmllmllnlmnlllmm!lltmlllli!lIl11lll!lmi1llmlll!lllllU�
R f §F R I G I D I

,

c o N S E R T 11 MOS:

INDUZIDO DO
ARRANQU�

M

sub.comisaâo qUe HH� pergunta. :
ra qual_a sua opimão quanto ax,

fat.:J ,.t]'J 11l1l11erOS;lS persom.'I.
daOBS serem a favo)' da retira; R C f O r mas -0- P i n t u r aS:;!

,j, Ter' �,;08 Unidos das Na,
-

E
'ções Unidas'? . E C A S A D O A 1\1 E R I C A NOS. A,

:::O general C!'3rk acrescenta I:: SECCAO DOMESTICA
'

que. llO seu entender o fato de ==
1�

.,

a «ONU,; Scr sedi:.td,'l. nos E3, == Rua u <le Novclnbro, 473 Tc!.: 1532 ::
tados Unitlos (;permito à URS1=-.

-

ler 11';) pais opiniões e sabotado
- NOSSA :pWISA E' SERVIR 5
�llllmHnllmll,lm'AI'�mIUmmillul'mmmmlnUl!lIUn'IfIIlIUUjIJif

RefrigeradGus Domésticos, Refrigeração' em Geral
Máquinas de lavar, Fogões elétr' cos, A:ipiradoies de

PÓ, Enceradeiras, Liquidificadoxes, etc.

ª
...

Dr.1c<o-Remy Ül'$ GIHJ,OO
Com. e Repl' .: Kieser_

L' t d a-
Rua 7 de Set.elllbroJ

() t.HJlI_'llH_"'l"!:l [Ji' 1·1 op",,!al!�L! cit:HrJ leJ .·(t d � na!;!l!a.
l'rll cjlJ PTJJ, lhlS ilnedü\f:oPs dn Cl. i (·or��:'al·!2· .. c!"·!ln !...olf1adr:)::,_ da Poh.
11�:lúndia. hlcc1ldialldo ...o. O Corpo

I
ci� l\lihtn.r di.:""!:.t.l1vendo os ponula"l(ro('nk�. Vi.

I
de Il'Jlllbeiros " <l Policia c�th'eram I'", !TUI sGldado l"il I'M. para' ate"eleto e presentes pro\'jrJenci'!ndo c dissol-'! 11lorisar o� presentes, <i_11 um ti

.$,\.-_
I

\��)1{�O .grupos. de populares {lU� �la .. 'r,'l para n nr provocHl1do. ("0111 isto,
!
Vl�lln Hnpr.ovls;:-.do c_ conucl(')s. a �:'iíllt�H:ãf) eles ilnirnos, pois O po-

VI.) a\PHllI;Oll CHl diTL..... ('."JO ao ]lti1ícia�
no. Pe ......:o:..s 111ni:-i ponderadas, np
entan10. cvití1l"Llm flue n cena as�

:-ulnissp at;pccto ll1Uis grave. li!rn

Copaeilban(l t.1l11lJenl foro,m <les-

lrUJf!os talxas C cart!iZes .d" prOl):'
;;andu do sr. l,ulero Vurga!<.

E
qUe (t sr. Antonio l{'tr<llll tt:l;í a

Beu. favl'r O eIBjt(JL"�(1 de' C·a_
nó;)s qUe assim coültziri't ao Lp_
gisJativo Ml1uicipal, um .,j,,- to:, d eUrulJú, Arll1�'J]ldQ. AC81'imellto qUe< não medirâ r,sfor_

2;;os t'm Prol do prog')-essu (!rs_ e Urubu, pel"t orilem. Final:
ta zona. x 2. - Equipes;
Esp�'ramos agOl'a que <J UDN NACIONAL--

p

outros grupas nas visinhanças
L<Jrgo CariCCil procuraram retirar
ioclõ1S as t'lhulctilS de propaganda
do PTB. �5pccialmcnte a do sr.
Lutero �rllrga5 ec;locado..: no Tnbll'

ii LUP

. .........

End. Telegr.:
Cr$

Cr$

"INCO"

RIO. J I (Meridional I - Era de

propriedade C'J lide!' sindical Eu
I'Ípcdes Air�s de Castro o automo
vel dNtl'uido hoje ao mj;:io dia
pDr um grupo de populare� exalta-
dos. Contou'no" o sr. Eurípr;:des.
que. �'i�Jalldo no seu Che,-:rú)et
modelo 1934, deixou o Ministério
jo Trabalho dirigindo-se para Ó
centro. Ao chegar nas llnediações
C,;) Tea�r.) Municipal teve o sinal
fechado p te"e que �stacionar.

Os populares, aglomerados e

divbando .eu carro com propagan
da sua e de seu candidato, princi
pi'3ranl a quebré-lo. Enquanto o

l':pE.Sn'o l(.tirava·'Se p�ra -um can

b da via pül:rliea-; Pl1Pulares em

gl'ul'OS 1'.1'dosos atearam fogo no

auténwvcl Quando Os bom.beiros
ehe.� .. lr�II,)" çO local o attlomovel C'i·

ta,-;} trallE.!ornlado nUUl nlont5�
,le f.,rro.'i retoréi'dos. Os pl'ejuúo:,;
(o�':lr:l ::'Ci]'17t]Or: ;---ilJ �O nui �ru""

BANCO INDúSTRIA E (OMÉIUIO DE
'

SANTA (ATARINA S. A.
- l\fatl'iz: I '1' A J A I -:

Fundad� em 22 dt': FcverciJ:'u de 1935

Capital .. '.. • ••

FundO' de Reserv�
50.00Q.{)f)O,OO
50.000.000,00

Cr$ 100.000.000,00Total dos depósitos em' 31;3154, mais de Cr$ 879.000.000,00
Ã('XENClAS E ESCRI'fORIOS NAS PRINCIPAIS PRACAS DO ESTADODE SliN:TA CATARINA, NO RIO DE JANEmO É CURITIBA

D1l:POSITE SUAS ECONOMIAS NO 'INCO' E CONTRmUA, ASSIM· PA
RA O AUMENTO DAS POSSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO DA

�"
-_,;.. PR0DUÇAO,;..__

P4&UE COM CHEQUE-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Indivisivel» I
,Reichstag da República de Wei� mentes. "�
mar, Paul Loebe. Não. se pode, Já como deputado lua parja;
ria teu confiado este importante mente municipal de, Breslatr,
"ii'!fO a indh'iduaJidade mais 7"r.>ebe deu provas da sua tole,

A fuga do chefe da "contra- indicada do que este v.elho polí, j-anela, da sua visão justa, da

esptonagvm», Dr. Jiohn, para a tíco, r:espeitado e venerado até
t
sua moderação e da SUa objetí, .

zona soviética da Alemanha mesmo pelos seus adversários ,vi<'"�de A sua evolução humana 1

causou grande surpresa e :rigi mais radicais. Quando ainda! e: política caractertza o preces; I :li.

DER "KOMMANDEUR DER HIMMLISCHE� nau uma atmosfera de ínsegu, recentemente s·� ofereceu ,3, es, i so de maturação que conduziu i
HEERSCHAREN" rança, No entanto, este espe_ te ancião d,� 78 anos, pensão ,') cperarãado alemão a, um con, .'

U N 11 <UP) D· P 1��_" T
. cialista em questões de servi_ honorlfíca, Paul Loebe n,zgou_se t ceita nacíonal da sua missao.

.

...... T RI ,
- le OJ.J.b'Cl lU unn ver-

t d 1
'"

d 't· " ..

tes
"

I
su..'L,t" seít Tagen hinter die Identitaet eínesMannes ÇQS secre os, esc >C .o inicio a a acel a.ra assun como JU an es j '31j;a (as consequencías -da sua

,
":11< sua carreira apoiado pelos seus protesta, 'a contra a dívulgação \ atrvídarto incansávd ,e- da ;3U'a,

zU kommen, der nur mit einer Badehose bekleídet auf amigos ínglescs e qu� nunca. gc I da not.Ickt que rOTIunciára as I !ituuldade de persuasão f,:;i a
. 'gegriffen wurde undi auf franzoesiseh, deutsch uud J zou em Bonn de grande benevo mas diárias de. deputado para 1 d�cla!'açiio feita fstes dias no

englisch erklaerte, er sei der Erzengel Gàbriel, Kom- �lencia, deu 'maténa para notí, as distribuir a ThCcessitudos. I comício socíul.dernocrnta {ll',� o
. "

.

d h' _1: h H h E de L. das sensacíonaís
.

da

imPien:;"J,1 . _. imarxísmo: o (SOCÍ,q.!iSIn(} cíentt,.mãndeur. er UllU.lpiSc en eersc aren, r wer e
imundial SBm contudo abalar de Pa.PI .Loebe nasceu na Sllesla, ',Cico,' tinham dado o quo .tinham

l�a(!h Palaestína gehen und �t T*egcr einer IBot- jmaneira .a,lguma a continuidade! pvovmrnn (',::; 1cst,;, d'l. A�€manM. a dar como dogmas ..

e concep,
sehaft des Ewigen Vaters, dass der Messias kommen ; da política alemã f'raneamente] atualment-, _

sob ocupacao pol::- Ções do mundo.
"werde.

" J contrária ao c?munismo. O �a'l r-a, como fIlho de u:r;t m.ar�nel_ I ..

Depois de 1933 LoelJi: traba,
_ _ _ _

Iso Jol1n é mals uma das trís, � 1'0. Ne�sa casa cheia �e filhos lhoucomo oorretoe numa edito;

t res cons"-,'1uencias da polítíca de

I cO_nhE'cla_S�
a .pTiE-JC.uaçao pelo ra cm Berfím, Depois da guerraLEICHTE ERDBEBEN lN CH,ILE I

..

'!Mfo'
-'..."'..�." ...�..

".' ,

�
..

�

"·�fFiIf",��..
�. ._

,-'\" '- l' d
pao de (,,J� d.lfl.. Ainda bem ino_ d,,,dh'ou.se ('.em ardOr e r-:lCiE"n.,......... .. '1))" .. Clcupa,çao dos a la OS, quoe 'sepa. voo Paul Lo�be começou a tr";." .. , . ".

.

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

I!'OU
a Alem{ln.ha pnm�:nro em halhar distrlb",;ndo ";"�la mad�a.-l." cia à missão de r·e,estrutUl'3,r a

.. .. SANTIAGO, ll(UP� - Das Erdbeben-Ipstitut
t d pOlS e duas zonas

u�. f!"'< L< - olítica na Aiemanha Ocidental
der Univérsitaet von Chile hat gemeIdet, dass sich quabl'O e e

f ��,,- d
gada jómais e píezmh0s e ten_ Loebe pronúnci"'ou-se �,empn� aS.? em qUe a um....;ao. :0. cu_ tftndo ganhar pela ta.rde de.

" �

. ge.stern wieder zwei Erdbeben auf chilenischem Ge- rató,rio ,:Alemanha Indi�lSlVeb p'ois_ da escoj.!'l alguns -Mntens faVOr da cooperação com as p;.
... "biet ereignet' haben. Die Beben hatten ihr Zentrum I não te.n.h� .

sido· ac;lon�ec�Ujen:- carregando m�las. fazendo de
tendas ocidentais, êkt libe�uade

in .der Geg·end von ·Arica, im Norden von Chile. Sie �t>o polIhco llltern�clonal, de pn- moca de recados
oe,
De

'

d
naciona.i.� social. de uma inte.

. .,. 1 ' b' t'V" d t'
. POIS a gl'açí13, €:u[·opéia. Por .:)Ut.ro la.

w,areu J'edoch nicht stark und haben nur weuig Scha- ! mell'<� p �na, os. Je 1 Os es a·
morite do pai Paul Loebc'a.uxi_

aorgAmzaça,O defml'!.:r;t, as bases
liava assim �ua mã "a e_

do este filho de uma operirio,
den .angerichtet." IIJe uma atltud.;) declSlva para to

d t f'Ih etql:\l P previsto para s!'r mu (lia o su_

. _ _ _ _

I 'lo e Qualquer goverlno alemão s�r e. er lOS,. r� a lava ces"SOr do Presíd-1!nte d·:) Reich

GESUNDE LANDWlRTSCHAFT VORAUSSET-
.

ara'o dnst'l1o da Europa Cen llwna .fabrica de lamficlos. Loe_ Hindenburg, opos_se ene.rgica.; P1
'". 1 ".

. be aprend�� a. profissão de ti. mente à qUe Se elntregasse I.!ZUNG NATIONALEN WOHLSTANDES �1
... "'3 ..
". pÍ"'rafo", 'Uma vez O' diploma' �

. . . FI1! eJ.·'lto p,resIdente do «Cu- b
..

�'
. nação ao" ',-camaradas» comu,

.

. R�O, !.I (�e:=:l.�lon�� -:-:: yor .�e� P:.,?��zeuten- 'ratório�' 'o PI'im�iro presidentn de OfIClal no bolso, fOI c0r_:er nisLas. A sna terra nás mar_

klasse der LandwuischaftIlclien. KónfoederatlOn Bra-
• "po,' ancienidade da Diet':l Fed.;>- mu'n�o C>0I?0 elnt� 0!õ aritesaos gens do Oder {' âo Neisse ,�stã

siliens - "Confederação Rural Brasileira"· - hielt

" J "al Alemã e ex.pr€'.5idcntc do aLJ:mb1!.cs a�n�a hOJRe. e c�tume, r·m poder de outras nações. A_
. ,.

O ld A nh f' hrI' h V·
e e ('\<;ue.':! em orna ""ereor lJ..:!,Sll.r di:;,,".;:! Loebe não conh�GeFmanzmmlster sva O ra a aus ue lC e�� or- ! í reu a Itália, a Austria. a Un_ ,

. trag, in dem er zu den gegen seine Politik ·erhobe· � SERVICO DE PRECISA-O gria, a. Suiça. Já membro do
Q ódio contr,:1, nações <lU classes,
II maJ-s se.gl),ra ga"'antia de qu'€

nen :Kritiken Stellung nahm und ueber die -Anwen- '. Partido SociaLDemocratica, 00_ saberá Clllnrir a sua missão de
d,ung der Agios sprach. In zweistuendigen Ausfueh- : maçou

a trabalhar .como �:eda. president� da organização «Alc_

"b d M··· t h d' h'
,tal' . Em. Breslau O' JOve,m Jorna ha I d'

"

I'rung�n. e$1�twortete er m� er auc �e v;rsc le- Em llist� tav� a oportunidad,a de co�
mau n lVlSiV,e». o-

denerr Fragerr der Vertreter dleser OrgamsatlOn und nheC<:tp Lenine. Foi nresa época,
Arthw: Fa,hr.ellkFu"

. Torno e Esmeril .

:e.:rklaerte unter. and���....dass ·die neU!=:n Gelder den qu_e �()ebe foi condenado

pe:a!p
8.

t dProdu�enten unpa�ellsch und durch dre dafuer zus· p�1'Úlra vez por «�m-c-ar o 0_ ·erllDe "ro etaendigen Stellen zugefuehrt werden wuerden. _

Rre;tifica . Excelsior dia entre as c]asses/�. QU'em co
.

"

,

."

.

.

.. nhece LGebe sabemulto b-em qu·{!.
.

.Abgeordneter 'Euvaldo Lodl sprach schlIesshch dem
Rua .

" , até mesmo quando jove11i não
M'

.

t d' GI kw h d VI·
FI, Pellxob>, 89 .

lms er 1e uec uensc e er ersamm ung zum teria sido� eapàZ. díl- tais' sénti-
Wiederbelebungs·Plan der Landwirtschaft aus, der
die Basis fuer déh weiteren índustriellen und \Virt
schaftlichen Fortschritt des Landas abgeben werde.

,"Es ist unmoeglich, die nationale Wirtschaft
zu ·entwickeln", erklaerte der Minister, - 'wenn die
Landwirtschaft vernachlaessigt wird. Es gibt keine
.andere Loesung fuer Brasilien aIs die der wiederbe
lebten·Landwirtschaft I"
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-OEUTSCHE S PA LTE
KURZE BERICHTE

ERDRUTSCH-KATASTROPHE IN SUEDKOREA

SEOUL, 11 (UP) - Die Polizei der suedko
reanischen Hauptstadt hat bekanÍltgegeben, dass bei
einem schweren Erdrutsch in Chilgok bei Taegu 85
Personen getoctet worden sind oder :seitde mvermisst
.werden. Der Erdrutsch war durch anhaltende Regen
faeUe verursacht worden; die stuerzenden Erdmassen
vernichteteu 550 Haeuser, eine Menge Vieh und ei
nen TeU der Ernte der Gegend. Die Bergungsarbci
ten dauern ano

---:..-_

_ -

USA • FLUGZEUGE FUER DIE FAB
DIE erste Gruppe von deu 50 Flugzeugen, dia

_,Brasilien fuer die Luftstreitkraefte in den Vereínig
t.en Staaten erworben hat, ist jetzt auf .brasiliani- Iáchém Boden eingetroffen. Nach' eiuer Zwischenlan
,�ung in Belém sind die Maschinen VDm Ueberfuehr

�gspersonal nach Rio weitergeflogen 'worden.

INDUSTRIE - UND GEWERBESTEUER
.. , � .. Im Verlaufe des Monats August muss auf der
.P,r.aefektur.. dk, lndustriesteu-er .(Impusto sôb:ro IndUi5M I

irias e ProfissQcs) fuer das :z;weite Seimester diesses
;Jahres bczablt werd'en.

GUTEN APETTIT

GREUNE BOHNEN M1T AEPFELN
1 kg. gruene Bohnen, 500 gr. Aepfel. 1 kg.
Kat'tqffeln' Sah,' Zuc�er, 40 gti., B�lter, 1

... Zwiebe1, etwas Bohnenkraut.
c

.

.

Die Bohnen' putzen, schnippeln und in wenig
,Wasser mit dem Bohnenkraut halbgar daempferi. Die
Aep:fel schaelen und in Scheiberi geschnitten auf die
.Bcr.nen legen, ebenfalls, die in Wuerfel geschnitte-
'ueu, geschaelten Kartoffeln. Butter heis machen, da
rin die k1eingeschnittene Zwiebel goldgelb anbraten
und mit zu dem Gericht geben. Alles zusammen gar
'kochen und mit Zucker und Sal zabschmeckeu.

..

HUMOR
.

FRESSACK. "Denkst du auch manclunal im
;Geschaeft an mich, Gehard ?"
;

� 'Gewiss, Liebling'.
- 'Wass denk."t du denn da '}'

- 'Wass wird sie wohI heute gekocht haben. .. ')

da AlemanhaImpressões

o Curatório «Alemanha
Até mesmo os seus adversá,

rtos estímam o presidente -

Superou.se a luta das classes

2 AUTOMÀTlCAMENTE, pela sua

ação agítado� lava suavemente
sem prejudicar os tecidos.

3 AUTOMÀTICAMENTB, esvasía«
se para enxaguar•. sempre em água
limpa, umá ou duas vêzes, il sua

VO.lltade.

4 AUTOMÃTICAMENTE, antes de
cada renovaçio de água, extrai a

água da tOUP3i pelo novo e paten
teado p%OCe5S0 a vácuo.

De'fesa
rDr AL NJl]TO

Ce;'ca ele um milhão dl' 501_
d,:tdos n.:·�·te_america':1!�s a.cham_
!:'{! estacionados no estrangei .
1'0.

Mais da metade deles estãc
la Coreia e no Japão.
Com

_ efcito, na Ooreia {l no

Japão há 540 mil soldados nor_

te_americanos.
O segundo grupo mais nume_

'roso é o da Europa Ocidental.
Nesta; l�gião acha.s..;: 385 mil
soldados de tio Sam.
NQ Oriente Médio, na Afirica

{) no 1\fcrlitcrraneo, (JS Estaooa
Ulnidos posslt>em 50 mil ho_
mens,
Nas 'Ilha;s do Pacífico, o nu_

mero de soldados l1>orte_ameri_
canOs é de 30 mil, hav.endO
igual numero no Alaska e na:!

Ad>;:utiana.s.
.

Na ar;:.a do Carihe. o oexerci.
to de tio Sam mantém 10 mil
homens,

Este, que acabo de {[.escrev€1r
é o perímetro de dt>f�sa do mun

do livre,
Além cksse milhão de homes

no exterior. OS Estados Unidas Foi l'!ev€;lado no

fPossuem dois milhões e 300 mil austriaco, que as !estradas de

homens em ar?lVol:;; em t",rritõrio :ferro da Federaçã,Q pagam .apo
nort'i:!_amri['icaIno. sen:adoria 'a 88,000 emprega_

Como vês, ':l.migo leito.... a pa_ dos, quando, realment":!, só
rada pa.ra os ruSSOs é dura,

.

possu':;m 77 11'11., .

A maiot• f.::rça dos Esta.dOS
UnidO'.>. porém. está nas alian_ P,tul Hume. critic.:} musical, Em 1.0 de mar�o de
('as (l,�,fen�. l'vas' qu�,. mantém.

do jarua,l <,vVashingto.'. n Posb,VERTICAIS: "., r.

d numero de- aparelhos de televL
1 _ Descans�(j,o.. 2 _ Que atrai; sinhá. 3 _ Instrumen- Estas defensivas são em num(! quan o ,em 1950 crItIcou Mal·_·

são, em usO' nos ES�ll.fll)R TTniil(l�

to agricola; .fs'reita; indica lugar. 4 _ Imp2rfcito; naquele· 1'0 d'2 seis.

I
garet Truman, chamando_a ..

de. atingi� (> total de 27.666.000.
lugar. 5 - Intrigante (pl.). 6 - Atômo carregado eletrica- A mn.io!, é a do T,ratado do m.i· caI?tora foi severam�te re..

m.ente; especic de jenipi. 7 - Pronome ;;pessoal; jornada, Rio de Janeiro, . preendldo por carta POr Tru:..

part-2 carnuda das 1'e5·::3. 3 - Mesmo; imensidão. 9 --- Cen- "O Tl'atad.::; do Rio de J:mciro man, ReCclntemént-e, Paul dc_
surará. (Conclui na. 2,a pãgina letra L) I cIaJ.'l::lU que. «gostaI de Eisenho_

5

6

S
9"
"RQ���MRq.__,,__��__+-__����_'

mais·

Em setembro -de 1948; Hilda
Wess foi as�assjnada em Viena,
por wn desconhe_cido.

. pepois
de cinco alnO's de pesquisas, O'

>.1 da, jQv.em descobpriu O' autor
"lo crime - Alois Grub,er
entregando.o á justiçá>.

HORIZONTAIS:
1 - Vertigem. 2 - Masca de fumo; atormenta.' 3 -

Anuro; ilha da Inglaterra; crepúsculo (fg. 15). 4 - Medida
de Amsterdam; psdra, metal. 5 - Asn-eira, 6 - Camareira;
avario dos peix,zs. 7 - Prescreve; parte lateral da narina;
tumor. 8 - Gavinha; igual· 9 - Perdoará.

---�----.....;.... .-�._�--,-
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ANIVERSA'RIOS ni.il do ! r. Erich Alí'onso Lcus
com .a sr ta. Nah ir Th.l',.J;w E

ble. filha elo sr. Xavvr+o e SI"<'

Othilia Ebk'
- N) 1111::",n1<l data, coutruíu

mau-nu lllO com �l � J til. Edith
HO,S.I dos S .ntos, J,lha do -.1'

F'Irmin io e sra, Rosn Maria

dos Santos, O sr .h!'e JlIS!1(10

Pcrcir«. industriário resideu ..

t� llesta cidade,

- Fazem anos hoje:
- a graciosa menma Ma1'-

rtlena. filhinha querida do sr

- ii srn. Carmen dos San,
t s, e.,;p"s� do sr, JC.�é dos
Sa ntos:
- a sra. Edel rraud Schle i-

ber. sposa du >'1'.

Schlelber;
- d sr, José Sch",legel. re,

Gus1;1\ c

-- Acham.se �'1I1 f stas ,1<

;-eguintl:'S lares
- do sr..h�o wcucesíau

Rlcardo " sra , Angela Ricardo
com , noscuncnto de u'a m.: ,

nina:
--- do ",r, Ernes: (1 MUj'f,tt::

sru. Helcn a 1\1 J'eHp, com r,

nascimerit , de um mCIlIlIO.

-- do sr, Pedro Bornhausen

Veronica Bornhausen.
<:{)111 o nuscun : n10 d. um nh'

SICI"ute llC,<;ta cidade, oe

- os!'. Luclo Card'oso, l'(:5i
de-rue .110 bairro do Garcia.

PEÇAS LEGlTIl\L\S
C'.t 'a do Amcrtcano S ,,\..

ltU.L 1,3
-

di.� Nnvr-mb ro, 1;:)
CASAMENTOS
- R alízcu-se ôntem, nes.

II lu cidade, o enlace rnatr imo-
------------------�---------
I

nino.

IXllX"

quantos mo�os se diz� Eu le amo
COM

_

tanL<1S ,in.w:!!�ções no-. [alar porque tem mcd) de u
',":� (' tao formlclav�·Js que se Ima r _ cusa. Mas para uma mu
I,hpg'm a por em duvida a SO� Ihcr inteligente há sempre um

! H�L'Z da crusta, terrestre, s.?�: caminho. Um caminho, ou me
,','e um 1)' n " co; homens nao i 11101'. muitos ..... e 1''2111 desrespei
�I' J�l(J\'\'ram um miltrnctro iS-j tal' ,. antiga regra da ínlciati;
to c, sobre o Iut. de que as I va m ssculiua. Se ele não é

111 amor 111e:< per� um homem digno de um instí-
1., ncern 1\3 mulheres embora tuto de deficientes. é ímpossí;
mOITa:); de na íxáo. devem fin , v:1 que não perceba uma de
,�iJ' que não, e socrar qt'2 o . claracão de ame r no fato
cavn lhc ir-a ,,' escolha, E' boni ,

I
OUl', ' ,

lu, :;:em dúvida mas incomodo:
.

'" YOC' usa de preferencia
e dcpr i'; existe sempre a dú, : oerueado que ele elcgiou,
" ida de quclc não se decida a' '," voce deixa escurecer os

: cabelos se ele dr clarou que

--.....,,......-------------1 não aprccí., a tintura ou. vice
I F E R I DAS "·,'rS'l. os lava com camomila

I ;:;spinhas, manchas, úl- se ele declarou que gosta das

I
to .. altdades douradas,

'

II Ec,el'::I:
c:

IeCUNll1oag1iUslel1"Ora '
, " se lhe ..f'rece justa-

_ J\.� U mente aC!l'c'::: liv}") difícil de
: ncontrar,

-

dizendo-lhe c'm

Grande Depurativo do 'um sorri,,} que o fez vir da

San.g'ue : FJ';ln�a,
� .

,

(ConclUi na �.a-

- HOTEL HEX, 51'S, \\';<1.
ter Pires, Cezar M, Culin E

- 1\Cl!'1l1l-E'�' hospedados na

cidade:

srn., L,R. Sanches, August«
Srruve t' sra .. Walter Kl1obd.
Frsdcrico Link Neto, dr, 1"1'.111-
CISCO Camura Neto e 051"1 , Nd-
:30n C, Maciel. Siri1 Guedes
Le .nidas Cagl iari. Murío Iú,

l'Jd que s : l't'f�re 1 .nut-rin
Ctt' p -'·:U� a roupu. pr: uriamc ...1

tr) {:jta. HS lnstrucõcs da G. E
rccc .iendam movim _ ntos lon ,

gos c 10p1o;. no ls, d-e ... ·:ç1 111;1-

neíra us tecid s �:-: unprcgnam
d; vanor c msua total idade c

o C ;')1' da �upErJ';eie du 1.1'1'0

bas Riechc e Sicgí'ricd Go!',:,
chmidt.

- HOTEL HOLETZ' sr".

LO�-l1lbcrg .: sru .. Grcgurio L ..

peso J .ise Gal iani. B'Ior.iudo
Izolaní. Eduurdo Nalrarch.
lVI rcil io FIgueiredo e sra , Bt'
beni< Almeida c sra., prf, A.

ry MachadJ, NcJ301l Wn1cc' L

sra" José Vana e Hl'nriqu'

PRf.CEHO DO filA
CONCEITO ERRAno

MODELO
de lã. de 50 grs. Agulhas n.

"BRAS'l'El\IP" é mtl Tcfrigerador
que agrada, pelas suas linhas aerodi
namicas. é garantido por cinco anos
com assistcllcÍa técnica.

I .

Nà J - 2'enladc qUl', [l 1.11',(11_

I I'l. o lima0, a tnngcrm<l, ., tu

I r dlÍ;1 :';Pjam prejlldicí.,i" ao ,oJ'�
ganlslIlo D'Jr ser'em azcclO';

mllito pelo contráno êsse" nu

II té�; <Í2iqall1 l'C'síduo" alc.llt,1u�

que 112utralIzam os i!ciaos L

suHantes do eo))sumo de p)'.!�
dutcs animais.
Faça, senl receio, uso libe
ral de fruto" ácidos, afim dc

corrigir os malefícios do a.

bu"o Ile carnes. - SNES.

(Fabíicação da Brasmofor)
CINCO ANOS DE GARANTL;\

(ompre�o no inverno para te-lo no verão
Pague-o em suaves prestações mensais.

ASlRAl· DO DIA
plU' Hag'a Swami

12 fie Agosto
E' indlsl:"I1",áT·l teda <1 e,11.

ma 'Dl'ltdeneia
OS NASCIDOS

Um refrigerador conserva duran-
ao lado de SlIm;
ol'dra rlP sorie "

SU'l Có)' prJpJCi'1 "111'11j t� i'>l'manas, carnes, frutas, verduras_' ,

('Ic .. Pu1' jo..:f,p, Il)rtHJU'8C um elcnwnlo

C <l Kaúdc de todos, 0- refrigerador é
tarobcl11 f,ltpr de economia 1"10 lar, pois

}{abcr � ]i'razl'I"
HSAMAltCO S. A."
- GhmwlHm �

perm itc- il dUlla. de caS;l guardar as 50-

ImJ:), compnlf ulimcntos em maior

qU:.ln1 írlllt10 nos dla1' (h� {pira etc ..

;lXAROPE
St?ANTOl'liO

Prosduc· Sociedade anonima
"BRA1UMprr é de didribuicão'exdúsiva de

-

,

TOSSE
BRONQUITE fi"

4ROUQUIDÃO

Doencas Nervosas e Mentais,., -
_

CASÁ DE SAUDE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Dhtrlbu1dor _.� lsta. Clltari_

D A e

AFAMADAS CASIMI&AS

"MOBIS"ASSISTÊNCL� MÉDICA PERMANENTE A CARGO DE ESPECIALISTAS
ABERTA AOS MÉDICOS EXTERNOS

ELETRICIDADE MÉDICA - REPOUSO - DESIN70XICAÇOES
ALCOOLISMO - TRATAMENTOS ESPECIAL IZADOS -
Avenida Munhoz da 'Rocha Nr. 1247 - Telefone nr. 3 O 5 5

'�PSIQUIATRA
llJ A lt A lN A' � B!!! ;g_v. !i'iGll> - �'2[, JO'U!!W, itl�-1!

, • _ � BLUMENAUm.liUJunmmlmm*ttellwnm,tfl!:mUfUáiamt1l� n:.m'I�I(I'!IUJi· ...'*'eãas�i"'�-;!',��

ENDERECO TELEGRAFICO:

l\-Iarca Fabril da. melhor
e:&imira do B1'a,n
- x-

Linho" e avi limCIltQI!
PArI .Alt!l�t"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



• roe/eels
_.Iuo SUva autentí ISrulgiu o Deles:áJdo timbocnse e

I
Vila· ItoLÍ.pa\"�

l
torná.lo verdadeiro joguete :e111 í s�cato ao árbitro ameaçando;o

co duama, momentos de angus, ameaçou fa�' uso de sua ar.
,

, " SU�1'5 mãos. Os Iccais chegaram l,aInda. de agressão mais tardv,
tia, e não fôsse a pronta inter. ma, fOl'çando, com isto, ° recuo

_
Sérrinha> e Bandeirantes jo; :'1 vencer de 2xÓ;'p",rmitindo a- (no reservado da Liga, caso viés

V",llç�ão do DeI-egado Regiónal (�J bando de, fanitlcos que pre, �garam em Vila, Itoupava, em, ainda ao adversar-ío O" empato, fse' a ser- denunciado em SUIDU_
de Timbó, dificibnente; escapa; tC"ndi'llU segurar o .rupítador. o ..-patando ,em dois' tentos. Hor-; ,atl'"avés fi; consignação de dois la, por ai os de hiàiscipl�na que
ria a um massacre, tal a fUI'ia qual foi ãrnedía.tarnerrte' condu_lrivelm,ente arbitrada pO'r C'a,·. 'goals, o uttfmo dos quais foi Fraticou, os quais culminaram
que se apossou de diversos tor; zido para fóra do �stádio., los NiooJ,aiU: oster, vá!ias irre_ feito em clamoroso ímperíímen, com um oon ta.jré àesferid-3
cederes do quadroIocal, O PI1éUO' não t�l'l11inou e a_!,gU!:;lrldndl)$ :oréreceu a pOl'!ia:. to; qUe o dil'igent'k do mate 110 mediador do encontro, se,
d':JS que.ís chegou a subrr ã me, pontava o placand a vantagem pois cértos jogador-cs - e nc s; não quíz ver. gunrío a.purrru a reportagem.
sa do rjepresentante da' Liga BIu <1le 3x2 paira o Oaramurú, cujos l te particular Rudolfo En,. Aos 38 minutos do per-íodo Ellct'lTado o espetáculo hou,
rneriauensa (qUe por pouco não I [ogadcres permaneceram na 'gelhard foi inig·ualÍiv.(ll: -- ant_!" derr-..1<!drj Zeno, zagueiro es_lve grõssa pancadaria no

'

salão
apanhou tamhem), para clama'!:! cancha, aguardando o retomo qU\':')'do do Sérrínha, foi posto I localizado jtmto ,:tos vestíãrzos
por vingança contra o árbitro. ,à mesma do time adversãrío, o a falta de, autoridade e cnea-, para ióra do gramado, por- I do est�dio do, Sérr'Inhü, déla
Já Se dispunham OIS -e;x'llta- qU-e não se' deu,

.

gía do jUiZ, dele; fizeram o prática <le jogo violent'J, e de;
1 saindo feridas alglU11as pessoas.

o juiz, ",quando. Gra\,eg acenteeímentos em be:J.n entenderam, a ponto

S::;llllmmlllfllmmIllllllUllllllmIIIIWUlIfI1111ll11111JI11IUUmUUllllflJllr..:

A·: fi'" 8' Z' ,

O"" 'n', a',', S'·, i D;�;
'0,

l"õO;tG P L JI Y I II 6 I
= da afamado. marca R C A V I C 'f O R, ::
:: 25 cmtr . : c-s 180,00 e 19000; =

E 3.000 George Melanchrini e s:or�u.; Mascaradn: Violínos dentro =
= Dl). noite; Valsa de Paris; Padam: Beija-me outra vez, etc.

-

E' 't I
:: 3.004 . .Johann Str::.u-s: Danúbio azul; Tesouro; Contos dos Boques :

',' S' p'J' a'
"

H' G H" 8 r
ª ;���;�e�ino Beehi: Música em redor do mundo: O marcenarelo;

-

:: seu, Soli: Strade dcl bosque; Incantécímo: Torna a Surrtentl:
=

= Marie, Marie, etc.

E 3.019. Stokowsky dirigi música <1;. Bullctt : Convite a .vnlsa; ==
:: Silvia; O Lago dos Cisnes; Los S�']phid:;�; ele, =_=I:: ::11 cmtr, ers 2511.110:

dois pontos contra O <lo adver; PROGRESSO - Nen,oell, Chi; ,520, Seleções do "O Grande Cc.ruso "; :Mari.,. 1."11"" C: orquestra. =_:;::Sári:o, ,sCÓl�C' por demais rJgoro_ quínho e Antoninho; Fifa, M'l 1=
4. Ra(\hm.l�ninof: Concerto N.o :l, Rllhinbt"õn ci orqu. Sinfônica.

..
. ,

'
, '.- :: 21, Caprico Italiano 1812 Ouvcrtll!'e. l\ _ 1"fedkl' t' Orqu. Bos1(H180 pura com '-'8 progressIstaS\ rango;na e P.wulo; Nelson, 01. =: Pc":, .

.

_-

:_Ainda .([ue sem revelar muito riIo, Balist.a, Carlinllso ,e, Mass'l E
La Tra\'iala, A O'pera compkln. '1'usc,mini c 01'(1\1. Sinf.

_

')nt';-mlmwnto em suas linhas c!· = (ASA' W'lLY CIi:YERT f A (
•

I
-

rendei' eonjnutivamen'tc o qué I NACIONAL 2 X

li'LORESl'A)
ª ,_ _ I J J'; , _ J. •

'" OmerClit ::

llcnd.eu o, ekllco.a.l\'i_c,elê'.,t� não; 2
- Local: Campo, tIo Na.:: Rua Quinz{' de Novembro, 1526 -

l11uncia a ucrróta ':J time' :ubrü I
donal. - Juiz: paulü CoI. E Rádios. radiola", ª

ll(:!gr·:::. pois sim dhnt-�ira eOIl. vara. - Renda: Cr� 1.885,00 - i :: Ae(rdeon� H ':1'10g. itilliallo�, '1'odesehini ': IhA1ll�'r, pelos l!lC!l!l- :
lou t�mbcm "0111 ol'ortunWadce l.o tempo; Emate dt} 2x2, t:en-::: res jJI'''','os.

_

,je "un' pHra l1HU'CN', llão o Ca, I (Conclui n1"

.

PJ
I

�mmlllll�IIIIlJ"lmlUmHmillllummíumlmmmmmnmmlmlmn)�
zendo por l:l-bl1olutn falt.fII de,';�hancc. li'�z o }J�st:\lltc � pnr:a

}TI,;.,.reeer {J 'emp.'1tc, SC111 flue 1
'com isto, queiramos dcSmerC_jcCI' {) Delta de- Seu p�'igoso 'l'

tl1adicíona) rival, lidel' unico e

invicto cVJ campeonato.

Taruanà'aré, em Arrozeira,

p��s:u;q����t:��:r.e;�:t��i�: (:0, rogrossoICaramuru de: Tunbo, em peleJa,
matinal, s�gunélo

•

acordo que
ouve .entre suas.di l1�ções. •

. pu=:r::p:n�:�ein!��:lU�:

� I a s SI',' c, ocalma e llormalidadC', mas no

I tempo final foi degene
, rando o espetác14�o cujo episc,
ldio, queremo,s .ercr, não teve

i prer,-edentes na. hístõría do sóc,
.

iceI' désta região. Expulsando do Em magnírico espetacuío com,

1 gr.amado <lois jogadores. do Ta_ titnilt_s� 1) classico Prog'I'ésso x
imaridar'é, um dos quais 'recusou Amaz'::ma.<;, joga.ndo no cstadi'J!sel a 'acatar :,sUa d....cisãc, viveu' do Niterói, cujas bilhelerias ar_.�--��----=---��=---�==�----�--�--�--��--=----'

xPEÇAS
FORD 1-- CHEVROLET _:_ Linha

.

MOPAR, etc.
Caminhões F. W. D.' (USA) até 35 Toneladas.

tONCESSIONARIOS. par� i· Catarina:

15 de Novembro, 983 Fones: 1324 é 1713
AUTO COMER.CIt\L Il\'iPORTADORA S:·Ã.

,\..: Cr$ fH50,OO, qUi! hcm diz lll)

inyulgcll" illtt:!l'CSSe com quCo vi.
o choqll�nha sendo a�:lIardado

Prosseguem os prepal'ati- presidi�os pelo chefe do I sua praça de esportes, ie- cntr.f" 1'ub1'O.11%'1'08 ,�alvi�ce_

vm, para a realização, 1'1<15. executivo estàdual, sr. Iri-!mos a informar que a mcs- lestes,

noites de 20 e 21 do mf's �u Bornhausen, pelo Prc� I ma; ,1TIéllldou confeccionar A conduta exemplar do:> :t.

[feito Municipal, �r, Herci- i nada menos �e 120
_

me:;a- tlétas que 'cstiv\,!!lam cm

em curso, di1S monumentais lio Deeke e inúmeras ou- 'Ilhas. nas ,quals serao gra· seu entusiasmo c espirita de' lu.

festividades c01,?emorativ�s I tras a:utoridade�•.
a quem 'v�ados alf?uns dizeres alu� ta, a sequeneia. impr�S�!Oll�J1t��

ao t�'a:13curso co
_ 35,,:0 .a111-! �xI�edll'am os dir.lgentes do IS�V{)S ao Importante, aconte� I �e lancs" o� maIS. �oIom�s i,';versano de fundacao do alvl-rubro convites espe- _ (:!mento, para oferta-las aos espetaculal es, o duelo r1a� tal �

Grcmio Esportivo JOlímpi� I cíais, 'iogadores que participarem Iddas e � �dl11iravel �scmp3.
ço c a inaugilrácão dos re- dos jogos Palmeiras x 0- nilo do arbItro, sr. Sablllo CO�
:11etores· 'úl�hada e demais J . Dentre Ias vádas 'Provi- límp"icoi dia 20' e Bolhas .1UlUbia Lópes, tudo isto deu I a

..tfIjepeudencias reconstruidas, denci.as já ton:àda� p�lá. Di-. D.água x faquis_tas e C�- partida expressão e brilha,alis. 2 x 2 em ROcl<e10
'Clo estádio da popular a- J retona do Ohmplco, com ){l�S x �arlos Renaux, dIa I mo fora do eo�um, Não indo além de um pmpatc
greiniação da Alamed'à. Rio vistas às, gigantescas fes:' 21, �em �o:n0 aos se�� res- f Pendeu o tl'lU�fO para () la_ ('m dois tentos. contra O, FIo_

Blfunco, cujos atos serão i tas da proxin;ta sema.na, ,pectrv�sJulZes e lluXlhares.! do. do 4mazona"" qu,e marCOU l'ésta, manteve () Nacional sua

jnvencibilidad'ê. mail ,iu.sc a.

fastado da lideran(:a do cel'ta_

me, � qual vinh:>, dividindo com I
O Amazol1a:,'i,
NaCiOnalistas t' flol'cstino.'!

disputaram bom enoon tro, sem

lançar lnão de l','!cursos COI1_

denáveis palia fical' com os

louros da vitória, 'l.cata,lJ,do

,sempre as decisões do apit'luol'
Paulo Colv",rp" que eumpriu ó_

juma atuação e pÔs para fóra

d� campo os jogado'res Tercitio
e' U!'Ubú, (lue' '�!' d�sel1tenderam,

ponto de trocar ",�caricIas:".

DETALHES TE'CNICOS
DA RODADA

CARAi'V;:mU 3 x TAlVIAN_
DARE' 2 -" Local: Campo CO

Al;naldo

er

.. BANDEJ:P.ANTE

rio e Aloisio; LàUl':f. Alcido
.

Heiú2: Albeí1:o .. Eg611.

v�, Rudolfo {' Pinga.

AMAZONAS Z x PROGRES

SO 2 - L'Óca:l: Ctm1PO' dÓ' NL.
t€l'ói, Juiz: SabfnCÍ<'Columbia! Ló
pes_ - Relnda,: Cr$' 6.450,Úo. -

1.0 tempo: :A:mazbn':ls 1XO, ten_

to de Malheiros aoS 14 minu.

tos. - Final: Amazonas 2xO,
,

aos 38 minutos.

AJirAZONAS Joãó:l;lnh'O;
Mauro '!': Pinh�lro; Ivo, Gêpi c

. HmlctliÔ'; Vargas, Cieo"
.l\f·1111"'Í1rtm· ('o. Filipil!h().

of R D
P.EÇAS LEGl'rIMAS

ILua 15 de Novembru,

f A ( A M
,

SEUS ANUNCIOS
NESTE JOR.NAL

"...

razoes provam

o ciclista sabidoporque

prefere a· famosa

Dois rnodslos em :I cõres ..

TURiSMO -� com o fomos!> fr&lo

TCtrpedQ !'J mais um de 1;9"

gl1rança, flt1 roda dionteirt'!.
INGLÊS - com freio" alavan"".
Equipadas com pOlia-bagagem,
campainha,bomba " mal" c{'}m

feffaOlenla..
, É mais fieil n'ruprar I:> melhoJ'l Produúda ai;ura'
no BusH, a bicideta G6nckc mantém o mesmo

padrão de ljualiJJd" J(' sua origem na Alemanha.

Ê mais hldl pagarl 'rodo; 09 distribuidores fado
litam a sua ComIJrá, com pequena entrada e nUlVC3

pat,)"(t"!!1cutos nlc!1�ai?

É mah HiLll obter peças. que existem s�mp!le em

€stoqUf', �!;l;ra qua!qu'C; e',"elllua.lidáde.

Rua 15 de Novembro. 108 BLUJ\1ENAU

Ag'orá operando também. em

ACIDENTES PESSOAI'S
Planos âcessivcit a tada bolso

Informa cões com' LIVONIUS ,& C. Ia.�
_,-

Rua la tIe Novembro, 714 BLUMENAU

S,A,
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nunca decepcionou nem decepcionará os C'atarinense�,

Por suas virtudes e extraordinária cultura, foi o ca-

tarinense que maior expressão conquistou no cenárío

político nacional.

l�erôallalilDS�a �ilva :::ie:c::lt:a�grande coraçao,
colocados sinceramente ao serviço do povo. Blume
nauense honorário, será ele um digno e prestimoso re·
presentante do Vale do Itajaí na Câmara Federal. O
Geu nome prestigioso, conhecido e respeitado na Ca·
pital da República, é uma garantia de que nossos pro
blemas serão realmente atendidos.

: ?e acordo. com -o relató�
1 ser�m feitos 20 partos .n�r:

1'10' do Hospital Santo An- . mais e 4 curretagens; exa

torlio, o movimento de .do- ,mes de urina - 40.

er:t�� naquele nopo;mWJeo� h Dos 235 d�entes entrados i
mI9 durante o mes de Ju-; durante o mes deram alta'
�hó' �oL o seguinte:_doent"�í:: i 197. faleceram' 8 e passa- i
�nf,ernados - 23;): sendo ram para o mês em curso'
125 . do sexo masculino e

Iso'
-

I

110 .. do séxo feminino; eon-

U 1 96° d' t ibuid ('�.�......�....:...��"...:.•.-.�...�...... ,L..v.C"';�:;I""''''''S(''''...I1I'��.-4t{·''').'''_''-''''''''O.�''�':4-.''''''''!(.yç. <Isu
.

as· - . ,u, JS 'rI UI as ;i..o.,�_..c_,.O.otvoui__ '0._iJiÁ�"._""'_'_.L�uic.Oi,,�"jO;;_•.ou'(;i'Aut_iu",,6u•••koo.-
��

.��;:r�����:�goUi���in���{;���·r� Hote I Guaru·J-a' i;1.006; dr. Hernani Senra ..... �t II
.

,'- �..
16Q; dr. Affon'so Balsini ._.�!" .

. 'I �
�45; dr. Telmo Pereira --'.' i� . ��
215; dr. Abela.rdo Viana -�. n «c �*
101; dr. Angelo de Caetano � MODERNAMENTE INSTALADO A ALAMEDA DUQUE t"\
- 82; dr. Fernando Heu:ú *� DE CAXIAS. NR. 199. DOTADO·DE TODO O CON. !�
- 47· dr, O.R. Krieger -'t-� .

.' i
10; .

dr. Renato Camara _. 'll� FORTO, COM BAR E RESTAURANTE E POSSUINDO �
2; receitas executadas no l� . �
hospital -'- 4.882; Injeções !*l CQZINHA DE PRDIEIRA O'RDEM, ACHA-SE A' DIS. !.

i' d <) 450 d
'

r �a,p lC3 as. "-'. " as : i-� POSIÇãO DOS SENHORES VIAJANTES E DO DIS �quaís 2:.307' 11:> museu lo e ��
-

�143 na veia;. curativos efe-. �� TINTO rU'BLICO BLUMENAUENSE. �
tuaqos· - 2.961; operações' � ��.

'1- d 41'
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NOTICIAS. DE RIO DO. SUL

O . Bairro Proletário deverá.eleger
um vereador Das próximas eleições

RIO DO SUL, 11 - Durante como autentico representante. merciante e apreciado astro do

os' lUltimos dias, diversos mcra,." das mais. just� aspirações do, rad�o e teatro eatarin�e, An,
dorea de Canoas, tomaram . a';Bairro Pro}e!;á,rlO. . t001() Karam, como candidato a

iniciativa de liderar um mo. t .

Assim é que po��os hoje .�- :.ver�Or nas eleições que se a.

vímento visando a apresenta, diantar ,que, na prõxímai r-euruao proxsmam,
�ã.o de illn candidato para COD. da UDN l'Iio�lens� ser� Indica, i .p.ddicad::l há muito; :Lnos em

CQ.Ilrer nas _ próximas eleições, do o in0me do conhecu!o co_
. Rio do Sul" estabelecido em

-

". '.

I
Canõas onde c1esfr,uta de vasto

M··.'Vlamento do Husp.·tel Sa'Dto círculo de a.miz.3.des,.a feliz ideIa
ii . vem obtendo o mais franco a,

In.'lonio durante
.

mAs de Julho !Wr:��OdO o populoso B��.roo e Nao resta a rnonoj- düvtda
(Conclui na 2.3. página letrl'_ M) RIO DO" SUL,

! ando a restauração da Lei 103,
....-- II-�.· os s-ç.rventu4ri-Os da justiça' rl.e

Rio do Sul, enviaram ao Gover
nador- do Estado I() seguinte te.

Iegrama:
"Os ssrventuáríos de justiça

01. cidade d,� RÍo d'J. Sul, ativos
e inativos, qu!" êste assinam,
com o mais"alto acatamento e

respeito dír-igem.se a voss..anela
para reivindicar, como ato mais

elevada, equidade seu hon: 't'tdo
governo, f) restabeleclmenl,o, na

medida. do poaslvel da Lei 103,
.

r-romuleada Tleh �xmo. Pre
sidente Legislativo em 18 e,:. a,
gosto de 1953 ráce ão véto o,

f' O R D

SilV;l, Maura Farias, Erica Bares

ki, Elsa Barbosa e Ana Silva. To·'

das essas vagabundas dormiram

no x .:::.1rês. sendo no dia ..:�guinte
adverttdas pelo Delegado João Go
mes q!1P."� se continuassem na ma

landrag.n1" sedam todq., P'l'oees
sadas devidamente.

Que a policia local prossiía nas

5U�",,: campanhas de saneamento

moral. -ex tlrpundo 0$ canecos de

corrupção da sociedade, que terá
'05 mais, calorosos aplausos da po
pulação. Não esqueçamos que tam'
bem outro fato que está a merecer
as devict"is atenções c providencia:
das autoridades. é a toíerancta que
se observá por parte de certas ca

sas suspeitas, onde é explorado o

vardadeiro comércio de "rendes-
vouz

"

.

PEÇAS LEGITIMAS
casa do Americano S . A .

ANUNCIEM

NESTA FOLHA

COURO CABELUDO.

COMERCIBL VlflR8 URDIS S. B.

'rõlili;O C;APfLAl!
I>on' E,xlit.!t-I'lA

posto por vossencía. e, postertor
rnento, atravez sua repicsenta_
ção, julgada inconstitucional
pelo Suor.'. Tribunal Federal,
com o qUe triur...fóu a razão do
Executivo. Assim. inexistente a

L�i 103, triste situação de de.
samparo terão de énfr�ntar fa,
mt;ias :,rrv0Iltutáitos, ao falece
rem estes, ,e eis porque apelam
oS!Signabário:s pmi o altp!espJ!
rito de justiça sobrb Governa_
dOI" a quem ja tanto devem c

11.0 momento reiteram ,,,ual r�s.
peitósn. ebi.ima e real apreço,
p�dindo se ui�ç proteger suas

I rfámllias,para que:amanhã hão
I tenham estas que m�ridígar O.'
! pão I'CSSO de cada dia que Deus
. vos jlumin,� e guard,e. (as.)
Udo Altenbi.ll;"g, Edu _

1&:1.1'ia
Bazzanella de Araujo, Arcan_
gelo BazzaneJ.la, Aldo Rodri_

gues de ArauJo. Luiz 'Dorig-atti,
Leandro. D�llaiPustina.. Silvio
Pelliz�tti, DOliato Quintino dos

Santos, Ivo .Rib-".s Reis, Ricar.
do Bugmann•. Ju}i,:; Roussenq
Filho e Hellulque .Buhr_j"

o MAIS VARIADO ESTOQUE DE PEÇAS 'PARA CAMINHõES E

AUTOMO'VEIS, A' VOSSA' DIS POSIÇAO

RUA
BLUMENAU

XV DE NOVEMBRO, N.o 9 2 3
SANTA CATARINA

---x---

11\1 PORTAÇAO. DIR E TA

Agentes
f'A U S T I NU

Pecas "rira: CHEVRO LET, . FORD, G. M. c., DOODGEr JEEPSt INTER�
,

NATIONAL . E MOTORES HERCUlES

é '" cidadão de vidv

exemplar, de reputação
ilibada e com relevan�

tes serviços prestados ao nosso município. O seu pas
sado, a sua capacidade de trabalho e as suas virtudes
são uma garantia de que Blumen:au, com êle, será

digna."'l1ente representada na Assembléia. Legislativa
E�taduaL

não é um3. experíencia,
mas sim uma realidade al
tamente comprovada, que

A imprensa vai

tributaI'lH
de diz�r uma côisa; que, a- Por lt,lll funcionário

uma homenagem ao sr. Ne-� P d -- Hás, não é impressão só dê� Câmara.
re,? Ramos, presidente daI omem ..:I rao le, cronista, mas da gente E'.como se por engano ti�
Camara· dos Deputados. g anônima da rua, isto é, da� vesSe nascido em Santa Ca- dade seria preciso uma'�:.<"N�o há homenagem mais quela gente qUe tem no vo· iarina um súdito britânico:

. _. . Cluête entre as netas:.
' .

justa. O sr, Nereu Ramos é elevava ao alto posto ,um sas a ninguem esconde. to secreto uma arma terri- a mesma reserva. que nunca I
do �o que querIdo, mas sao

1l1.;UltO
o homem que o Bra-,

uma personalidade singu- home� c�pa?: de garantlr � Seus métodos de conduta 'leI. Andam os políticos 3- se sabe bem: até g.l1e ponto! amIgos profundo:, os. q�e sI! conhece do homem que
'..lar na atualidade brasil�i- s�a d.lgmdade,.de �reser. são claros e nítidos. Jamais tarantados, como formigas decorre de austeridade ou f ch:�am a tr?ns:r:or o lImlt� �O'f nAR O .'

..

" ',. ·or.·ra. Foi vice-presidente da va�la das desVlrtu�ç?es a será capaz duma duplidda- em volta dum punhado de timidez; por outro lado) a enLle a adml:açao e a aml�.,jl 1"'". A S AMIGOS E CORRELl6fONA, RI ii

República. Foi, anteriomen- que p::de estar SUJeIta, de de, quanto mais da mutipli- mesma delicadeza indireta, I z�de. C:0mo toda. ge�te, tem "Se eu fôr eleito, a U.D.-
te, interventor em seu Es- �orna-la, cada ,ve� melhor, cidade, que é a regra da sem palavras e sem efusãol sIm.patIas e antIpatias pes- N. perderá um corriligio.
tado de Santa Catarina. Es- Instrumento e orgao da de· versatilidade política hoje traindo-se por atos e peque- so�n� m�rcadas: Entret�nto, nário para que o Estado ga-
teve nos palpites para a su- mocracía, em dia. nas atenções ou por um Il�l e leI e reglmel1t� e re· nhe um Governador".
cessão do presidente Du· Tem êle correspondido, Homem de Partido, anti- ssrriso imprevisto; que des· glmento,. �e:n exce�(le: e Essa loi mais uma
tra. plenamente, à confiança go chefe de sua agremiação tôa na cara e na reputação sem flexlblhdad�. So dIfere mirabolantes promessas
O que se pode dizer do dos que o sagraram presi- polítíca, nã:> há ninguem severa. Disse alguém .

que
f o �rato (e o so.rrIso) na ma-

que o sr, Bornham:en fez
sr. N�reu Ramos em todas dent-e da Câmara. NI.'i ca· menos sectarista, ou exclu- "a cara'que Deus deu" tem .n,elr� de exphc�r 9-�e as-

ao povo como candidato.
as. posições que ocupou, é deira, de onde rege os tra- sivista. Não olha O Brasil olhos bons. E oS olhos e o SIm e e nada de JustIfIcar re· Hoje o. sr. Bohnhamen é
que- foi, sempre, um homem balhos, sua retidão, sua através do seu grêmio, mas sorriso tentam às vezes a cusas ou encarar falh;as. o Presidente da. U.D . N. e
de espírito inflexivelmente tealdade, sua inteireza mo- vê a êste através da visão J efusão a que as palavras se ."N.Geticulfsamente ordenado ostá percorrendo o Estado
reto. Por um paradoxo da ral, sua inteligencia, suas do Brasil. A prova disso es- recusam. Não se estabelece em todos os aspectos. do na mãis desenfreada caba-
psicólogia humana, os ân- virtudes de condutor, tem tá em que é sumamente res- fàcilmente com êle a il1ti� trabalho e da vida, encon- la eleitoral.
gulos e arestas de seu tem- .lido postas à orava e Pu· peitado e prestigiado em midade correntia dos que se tra uma certa dificuklhde
peramento mais realce vie- deranl mantê-lõ) sempre, no tedos os Partidos. Não tem abandonam à forca da pro- ,em desvencilhar-se de mi·
ram dar à retilínea com- il1.eSmO lúvel, de que ja, adversários, tem amigos em ximidade diária � por isso uelas, o que não impede
postura do .seu espírito. .mais baixou por qualquer todos o.s setores partidários. mesmo dobram de v:llor' que o tempo pareça mila-
Em todos os pontos de transigência cômoda. Palavra sua é acatada, solu� (como na Inglaterra) as do- grosamente chegar para as

sua carreira, o sr. Nereu Os jornalistas, OS cronis- ção que vem dêle não des- sadas e contidas expansões grandes e as pequenas coi-
Ramos tem demonstrado tas parlamentares, si sem- perta reação agressiva. e si de simpatia. E'. mais fàcil- sas. Papéis, pessoas e casos
viva inteligência e cultura pre' encontraram nêle um é discutível não usa de in- mente admirado e respeita- merecem '[ndiscriminaidla-
notável. Em Santa Catari- guardião fidelíssimo de tô- tolerância com ninguem, mente uma atencão indivi-
na realizou um governo das as boas normas, das re- Mas si é preciso impôr o da? Não haverá um nome dual qUe parece

-

inesgotá-
modelar. Apaixonado pelo gras justas, do espírito sau- cumprimento de um dever, nacional, supra-partidário, vel, seja para aceder, sejabem público, conhecedor de davel da democracia, nunca exige·o obstinadamente, co- benqUisto· nos quatro cano para negar. E'a' capllcidade
todos os problemas admi. Q viram praticar uma in· mo obstinado e teimoso é tos do país, insuspenável, de dizer não é quase apolÍ-
nÍstrativos, ine$rável justiça, faltar à sincerida· êle em cumprir o seu. Te- te. Espoucam giranC!olas impoluto, capaz, inteligen- ticâ. Daí resulta que gave-'
quando se trata de hones- de e à lealdade, tá por isso ocasionad6 má- em tort;o de �omes, pagam· i te, de fidalga linhagem mo- tas e sala de espera andam
tidade, deixou êle.s nas crô� Isso porque Nereu Ra� guas passageiras, nunca, se elogIOS a este- Ou aquele, ,ral. de honestidade inatacá- igualmente livres de acu
l'licas políticas de sua terra mos é fiel a si mesmo, coe- porém, plantou o rancor em �m�:se man.obras. ?ara I veÍ, dotado de um patrio- . mulação. Enfim, pouco po
um nome aureolado e ben- reri�e consigo' próprio, in· nenhum coração, nenhum lnubhZ'ar ou.tro�, coteJ;_amr- I tismo esclarecido e de um de acrescentar um funcio-
quisto, que é o mais belo capaz de mentir ao seu es- guardou dêle qualquer se homens, smdIca-se sobre civismo comprovado? nário aÇ retrato do PresiM
fIarão de suá� "P.I", oÍrito. Suas conviccões ina- vem obscurecedora da seu passa��� onde uns _�es- J. H�; Por qu:; não �e faz u,:, dente da Câinara, alé� do cargo de 9hefe. d'E3tado. . imperativ.a; em sendo nêga�A Câmara FederàI. eiegeu baláveis em matéria políti- ffiizaC:e franca e leal. cobrem O.lI�, outros llxo. fma entente cordIal em que da sua personahdade Como e sabIdo, no pn�'1 dos, saCrifICam cada vezNcreu Ramos seu presíden· ca, não as disfarça a 111n- ° cronista dêste pedaço Por que essa atoarda? tôrno de Nereu Ramos? está esboçad:J perante a o� meiro semestre, o Tesouro mais o povo e o desenvolvf-

_=.ro:��n_s�sre�:� �������i�1- "
RIOR, ESPERA OPORIUNIDAD'E DE ELEVAR SEU PADRÃO DE VIDA"»
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