
Moscouzinho
S. ;PAULO, 13 - Traz a. carta de

'1 de agosto do sr, Hanson, como

lielDPl'tl, o- mesmo ãcido fundo·pes
simista. ,Ela está sendo lida. em

Nova yorlc, Santos e Rio, com as

reservas que comportam a� opi
niões, muitas vezes desmentidas

'Pelos fatos posteriores do seu de-

sastrado autor.
E' o sr, Hanson um Incorzlglvel

advercartó dos preços do ca.fé que
representam a recuperação econo

mica e financeira do Brasil. No
caso concreto do café, se· os bai
xistas em Nova york em em S,io

.Paulo tem um porta-voz autorfza
do, esse é a ��anson's Latin ·Ame"'
zícan Letter", Ela só coneulta os

interesses dos :folgados consumtdo
r-es do Norte. Nunca atenta Da sor

te rude e dificil dos produtQ:i:e�.
Jamais encontra uma palavra de

simpatia para aquele,:; que como
oc paulistas, os fhuninenses! os rní

neirtc, os paranaenses {! OS espírl
tossantcnse vendem a sua merca

dJ-rÚ" durante anos a cotações a -

baixo dos custos.
O que Q sr, Hanson quer é ca

fê barato por toda a lei. Porque o

Brasil desta vez deliberou reputar
bem o seu produto, chovem da
"Hauson's Latíri American Lettcr '

earaívadas de invectivas � r:!<e pre
vísões baixas de consumo.

Desta vez ela preve o Brasil en
tre 19,m�56 com sete a oito mi

lhões de stocks, O que quer dizer
o cruzeiro liquidado, o plano' Ara
nha pai: terra, e o Brasil não à

beira, porem dentro da tnsolvabí
----"'-__ I Iidade, Irá reproduaíz-se aqui o e-

písodíc de 1929·'1930. Atravessaria.

Conlióõãfurair�;�iôiêr�s�e limei_!
�a acusa�o �e m3D�aDle �o crime

durante

RIO, 16· ·(Merid.) - AJ3 au,
tcrídades civis e militares
continuam realtzando ativas
dellgeneias para completar a

apuração do atentado da rua

Toneleíros em que morreu o

major e víador Rubens Vaz.
Como se sabe já se acha pre
so .o assassino João Alcino do
Nascimento .erimínoso profis,
síonal- 'I'qmbem se acha re

colhido
.

dncornunicavel no

hospítt! central da Marinha,
na Ilha das Cobras, o tenente
GregOl;io ,r.prtunat.o, que sofre
de enfermidade cardíaca, _1\
Policia contínúa no encalço
.::1" Climerio EdridEs de Al_
meída, mandante do crime e
segundo personagem. do acou
tecímbento,
RIO, 16 (Merid.) .- Foi i.

dentífícado >em ciilig,encias e.

fetuadas em São Paulo J. Lo
pes, vulgo, ''Lapã'O''" compa.,
panheír., de José Antonio
Soáres, 'acreditando-se que se

trata do quarto homem na

tragédia da rua "I'oneleíros
Sua esposa, dona Rela No
guelra da Silva foi detida e

interrogada em sigilo. Tum
bem foi visto na cidade de
C0lina pela ultima vez no dia
13 às 17 horas num carro Rud
son, de chapa 16.602, do D.
Federal, presumindo-se que
o li'r, Soáres comprara o carro
de Lapão.
c RIO, 16' (Mexid.) -� Os ofi�
dais d·e inqueríto da aeronau,
tíca tendem a acreídtar' que
Clrmerto Eurides Almeida es,

t",ja no Rkl ou nas proximida
des. O impossível é ter fugida
para o estrangeiro porque des
de o dia' cinco a FAB mantem
rigoroso c-ontrôle, identifican.
do os !Jass'ilgeiros d'e todos os
ll'iló.es. Tod·::s os lugares ondea exportação

De acõrdo com "programado,

f
l'ab.ordi\, e senhoraj. dr. Gil Telleij;

realizou-se, ante-ontem, às 15 no, sr, Adão l'tIi·randa, chefe do servt

ras, 3 instalação do Posto "Frei Bc- ço Aãmtnlstratãvo do SAl\lDU' no

na. Koch", do SAJI.1DU', em Blume- Estado; sr. João Domingos Borba,
nau, que contou com s, presença presidente do Diretório do, PTE 111-'

de ilustres personalidades, entre as cal; vereadores Antonio Reinert e

quais, anotámos: dr. -Miguél Nunes Fulvío Emmendoerfer; 'deiegadtl
Ferreira, representando. (I .dtretor ,João Gomes; Frei Capistrano Bin.,
elo SAMDU' em Santa Catarina, dr. der, além de representantes da,' ím
Jose de Lerne ROdrigues; sr, F-e; prensa e vartns outras pessoas, cu
dertco Carlos AUendc, representan- jos nomes escapou à nossa anota
do _I;> prefeito Re:reilio Decke; dr. ção:
Ernani senra de Oliveira., :méqico- Coube ao represelÍtant� do l'r�"
chefe õo Posto' e senhora; '('Ir, Ary feito IIcÍ'eUio Deeke, sr, l'edel'ico

carros Allende, cortar a fita, Inau,

guraI, apõ9 q' que se seguiu a. ben

as çã.o, por Frei Capistra'no, das duas
salas destinadaS ao SAMDU', bem

ao
"cmo .solene aposição do Crucifixo

,. e descerramento do retrato de Frei
Beda Koch. o. f. m., patrono d9

Posto, 1)cIO dr. Migllél Nunes Fer

reira.

ROMA, 16' CUP) _ As e� Inic�lme�te usou da. palavra. o'
m.rndas propostas pela Fi'an-,

sr. Ada� Mrrandg" qU� leu o_ aw de

ca a ct dE··t E instalaçao do SAMDU,. se'gmndQ-se.
" O P�a., () 'o xerCl o ,.u. lhe Q dr. Miguél Nunes .Ferrei:ra,
ropflu_ sao de cal�a,cter polIticO I que discorreu sôbre a utilidade tio
e ll1ao afct&n a estrutura do Posto " apóio recebido. do Gover
mesmo. Tal declar�ção foi ho�e 1}0 local, que em muito veio fadli-
formulada por por a vozes o

tar sua instalação.
governo italiano., A !talia e a A seguir pronunciou breve al.....

I França
são os úni,cos países que

� iII 1III1 ainda não ratificaram o. acto. i (ConcluI na '2.a pãgina lctra. B)

I FA(AM
SEUS ANUNCIOS

NESTE JORNAL

possa parar um avião estão mos este ano com as sobras de '2
sendo vigiados. Confirmare milhões o 500 mil sacas e que. jun.
ainda as notícias de que este. tas ao novo aumento, que a Carta
ve -ele com seu filho, s.egun. prevê da nova safra, d!! 3 a 4, "li·
da feira ultima, na residencia Ihões, aqui e 1 milhão lá fóra. da
de Víllarteres, O retrato de 'rão de 7 a 8 milhões d", sacas. na

Climerio fOi distribuído pela � categoria das sobras.
FAB a todo o Brasil. Eis o quadro eatastrófico, posto

.. ele modo frenético, diaote do Bra
sil e da;; brasileiros. Em primeiro
lugar cumpre acentuar que as pró"

I
xtmas floradr.s no Brasil não per.

mítem esperar-se o ano promissor
da Hanson.'s. As secas estão nova

(Conclui na i<.a página letra A)

--�

�olenemtnte instala�o em BJumenan
lo roslo «Frei Be�a Koc�), �o IIMI�

., .
,.. nova «revolueàu», que atingirá todDs os prOdutos

RIO, 16 (Merid'.j - A Ins� .:.... declarou ontem o !ninistrl) sileira, embora seja o cafú " ainda, que Os l''..lsultados delas
produto para .o qual 1!stej,,�m 6erã,:> ime(!'latos, pGr �sto l'(1sul_
voltac1a.s as vistas. «Está fora. ",ou lauçá..Ia (como Ia, Instl'u.
d€l dúvida - drss.e' ele -. (tW.Ó ção 70, charnacla de «a. .' nO\ra
fatores '::;" l'nais gjversos (eco- política cambiab1 J, (tum 601()8 dO
númicõs, ·financ.'"e1rus, sociais ta para que "a Eegt1nda-:feira �n·

pOlíticos) t1qtt!n:llinan,m () ea_ contre todos. ':LIli P'I': de igtt':tlllia.
carecimC:'llk.l d.á. pr,odpçilJo. o{'l, qln I ».. '

consequencia, os produto..; grG'., OS Ell'El'I'OS
vasos, qUe tiv(\T'<un saitkl' em

dt�corn�nda da �doção da Il1.!>í
exit.Í1'ior;l>. P�·ra, éC'l'TIg-ir .:i'ssm:
truçfuo 70, pall'sar�Jn a sofrei
Géri'30 competição TIO �11erca.dª

PE'ÇAS lE61'TIMAS

De caraler politico
emendas francesas

pacto europeu

Wi1lys - Overland
"SAMARCO S, A."
-- Blumenau-

Vargas não propôs renuncia
em lavor de um triunvirato
INICIATIVA DO ALMIRAN'.r'E E DEFUTADO AMARAL PEIXOTO PARA FOR�

MAÇAO DE UM MINlS'l'El1IO DE CONCENTRAÇãO NACIONAL

RIO,. 16 (M1'ldd.) - A 1111"'50('!', n;€lcessàriamente. o atual dente Getúlio Varg1a6. nem de:
prensa, divuÍg-ou cntel11 que o }Litular da Pasta, g'611e1'[',1 En.]e reL"ebi qualqueI1 i1íc.umbencia
d.eputado e alnúrante Amarnl elides Zenobi� da Costa, !leo�e sentido - dissermo.�

-

o

Peixoto teria procurado divel'� deputado c·:rrioca.

aos g�exaiS, da paa1:e do sr. Nã,o. est.e�·e CHm {l ! Simplel.i sondagens
as G-etÚllO Vat'gas,. �D;rü., ,com "les,

.

premdeute
, I .- Partiu de mim a inicia··

estudar; a posstbIlidaae de re. Abordado pela- repol·l.ag.:m, tiva de procurar elementos da
nUillcia do presidenb da Repú_ na tarde de ontem o almirante UDN e, alguns. amigos do E
blica em favor de um tl'iunvi_ Augl.l;;to do Ama.ml Peixoto xércit-o - prosseguiu - a

ra,to. cOn'stitUido por r<'pres�:n. mostrou.se surpres,:} cam a :çl0_ fim de ,encontrarmos uma 50.

tantes da :Mhrina, do Exército:) Ucia, e.xpliClulrlo não sab-er 00. lução !lolítica' que tivesse co.

e da Ael'vnáutiC-:L, �endo qu:e o( mo ela_podia ter ll'a.líSpjrado.. m.o re��ltado restu!>elecel' a

págíult letra D) elemento do Exér'CIto deveria "- Nao '(�tIve com {} Pl't'cil- tranqUilidade nacl&nal,. ga.
rantind'(l 80 mesn10 telnrw, '!

estabilidade do regime. E'o
raln sunpks sondagens, pa,'a
sentir a possibilidaàe de u,no.

solu{:ão ntj' s resultados leva
t'i� d.�p.;;:; ao sr· Getúlio V3r.
gas.

Tornar <> pllésidente em dele
gado, j'.5S0 nunca. Ele :()fiz o que
poélia, Franq�ou às autorida.
des até mesmo suas intirilida.
deS: . Atribuir.lhe, agora, a

do fraca.sso,

� fartamente compro vado o caraler extre mista da próxima reu nião nesta
.

mo, 16 (Meridl.l - A· coiú'e�en- mo, a cooperação dos p�vos no dial Pró-Paz. A sra. Cotton anr

cia' Latino-Americana de Mulheres, f domínio cultural, e(:o'nomico e po- não é comunista, mas'· O 11wnero de m�mbro;:. da Fe

projetada para realizar--se ainda és·' lítico,· a defe=a dos direitos da mu- que "se sent!> Qrgulhosa de ter a deração lntl:rnacional Democráti·'

te mês, nesta Capit�.l, está iniíma- Iher. a proteção à infaneia e. á ju� honra de cohborar com I) Partido ca das Mulheres foi calculado, em

mente vinculada à' Federação ln- ventude. no· setor moral e intelec- Comunista Franees". Em 1951, ga· 1953, em 135 milhões. Expllca·se

ternaciqnal Democrática d� M�- tual. nhou· (} Prêmio Stalin Pró-Paz. csse algarismo pelo fato de, na

·Theres. Essa ultima entidade :foi No entanto" o simples exame da (COl!-clui na 2.a. pâgin:a. letra N)
criada depois da ultima guerra, em composição da diretoria dessa oj;'�

As vice"'Presidentes da Fcde.-aJ

1945. por iniciativa da: "Union des ganização basta p�ra dar idéia do ção Internacional são as sras. Nina

Fommes Fran,çai�e·,", chntrolada caráter da mesma. A sua Preslden- POJ,1owa dA URSS, .<eeretária do

p�los comunistas. te -é Eugenie Cotton,
.

da França, Conselhó Central -dos Sindicatos e

De acordo com. os estatutos da que é igulamente pr�idente da delegada ao Supr"mo Soviet: Do
.

,. lares Ibarrurri . (La Passiónaria),
Federação Internacional, seus ob- "Uaion des Femmes' :Fr.ançaises" e

jetivos são a luta ·c�ntra o fascis" vice�presidentc do Con;elho Mun- Secretaria-Geral <Jo Partido
.

Co

munista ESpanllOl, no exílio; Eu"

gênie Pra.gierowa, vice·ministro do

Trabalho í:!a Polonia, conhecida
comunista; T'gai Chang, membro

do Comité Central do _l'nl'tido Co
munista Chines· Gene Welficn,
dos Estados UnIdos, presidente do

.congresso das Mulh:;res America
lI-ITLWAUKEE, ViscOnsin,' 16 obteve. :provas de qUe. todas as

nas e membro do Comité Perma
(UP) -, Os documentos encontra- dependencias c;lIo' gOVe;t'l1,O -da nente :Pró.Paz, e :Bese Nabaravi,
dos nos· ar'qttivos do prlCsidentó· Guatem.a1a ,estaJ\·am em mã.os dO. Egito, delc'gada

.

ao copgrésso
<Ia G.uaternala revelam estrei_ de Moscou. ESS"l; documentos Pro.paz em Viena, 'f:mr 195:;!.
tas rcl;:tções !l'lntr� seu governo mostm!ll. ailllla qu� Arbenz '<;'5- A Secretaria Geral d\?, Federação
e o Kremlin, Isto foi o qlU!(: i'e.; . Internacional Democratica das Mu

velou hoje Q dep\,!tado republi� tava disposto a apoia!'1 a. inter�, .lheres é a sral.Mllrie Claude VaU-,
cano ChalrIes Riersten, AC!nl� I v.enção dPEl comUnistas guate_ lant Courtier, membro do Comité

centou que <.luando o .ce1. (}:u;;. maltecos i110S dema.is palse la. Central do 'Partido Comunista Fran

ti11., ,A;!"m�S OCUPOU 'O _s:õverll'\) tin"l-a.,��..J1.os. ces,
0_,

"'-, ., .. � * , ...........

capital

Sel1t�,l() !latrióíico
- Aq wir.has c')nvé's�F ti.

v!:ram um S€l(tid<J Datriotico
? giraram em· torno' :la 1:)1::1·.
.manencta do presid�nte Ge.
túlio Vargas com um Minis.
nal. isto::>. é, em que todos os

parados ,estivessem represen_
tad.os, para o fortalecimento
do regim.e. Pr-ecisamos salvar
o Brasil, e a hora é de renun.
ci&b e nã� de imposições
fin<llizou 1) almirante .Augus_
l: do Amaral peixoto.

-

�1

OBEDIENCIA EM MOSCOU

Chocou-se ro aviDo contra
uma casa:�incendiando�serélacões hê. viam entre o Kremlin e

o governo guafelmaleco
SAIGON· 16 (UF) -:- Re- fceu afoi�dã �ntes da' che·

velou-se que 'o avião' .em gada. dos socorros, Todos
que pereceram 46 dos 61 os mortos são vietnamita:;
pessOas a bordo, sabado'

Ul,,\que
fugiram à dominação

timo, chocou:.se contra u· comunista em Hanoi. A
ma casa qual1.':.l'Q tentava

'aterr�sar em Pakse, no sul prqposito informa-se que
de Laos. Em seguida o

a-I
de seis em st!is mÍnutf\f.

viáo' caiu sobre o rio Done, parte de Hanoi um avião
onde. a maior parte dos 1)" 'carregado de fugitivos pa.
cupantes dQ aparelho per!3· .ra Q' s�ü d� Viet�Nam�
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casa
.

maquina -de qualquer esoecie
.. move�s, ou utencilios, ,

procure, sem compromisso, á "INTER1VIEBIA'RIA"
'de Metzker & 'Fiedler Ltda. com seu esccltorío recen

temente instalado nesta cidade á Rua' 15 de Novem
bro n:o' 1344 Telefone N.o 1689 ......... A .maíor organiza-
cão no ramo' em ·todo estado.

' .

�

Não deixe de fazer 'O seu negocio, nem perca o

seu ,tempo, .pois· visite esta cO;llpetente organização,
e sem demóra o seu desejo sera realizado com peque
na despesa.

comprar
vender
ou trocar:

Seu 'automóvel
carriinhão
terreno

'

•.
,...

1
\

Séde Alameda Rio' Brancd n.o- 70, fundos
EDITAL

Pelo presente Edital e, em cumprrmento ao dJsposto no

artigo ,9.0 da Portaria Mínístértal 'nr, :11, doe 11�2-54, ficam
convocados os associados deste Sindicato !,1ara a eleição da
DIR.ETORIA, Cons-elho .Fiscal•.Representantes no Conselho
da Federação e respectlvcs Suplentes, que será realizada no
di? 18 do COrrente, em sua ,séde social, à Alameda Rio .Bran- ,

co nr. 70 .funcl';;s, ·e será processada ,perant,e ,a Mesa Co1et{lra
designada, e -que funcionará no seguinte horârto: Das 8�·às·
14 horas itinerante e das 14 às 18 horàs na séde do Siridicito.

,

Somente terão direito' a voto 'os associados que aten
derem todos os requisitos legais. estatutáríos, sendo condíção
para a validade do Í?leito.o comparecímento de, novmirnmo,
50 % dos que pro2ncherem aqueles requisitos, cujo total é
de 127 associados em condições de votar.

Ao se. apresentarem para a y':ltação deverão .os às�oqia�
dos exibir suá Carteira Sindical ou outro documento de Iden

tifieação•.
Para outros quaisquer esclarecimentos ipoderão

socíados se dirigir à séde do Sindicato.
Blumonau, 14 de Agosto de '1954.

, � \ lrREDERICO MULLER
� � .;:_ :_;.0.

_

_/

Atenciosamente
Metzker & Fiedler Ltda.

Intermediária
Metzker & Fiedler Ltda.

.1

DATIIOGR·AFA .. S E C R E T A' R I A

Precisa uma que fale e escreva bem o alemão-
, português. Bôa apresentação' e cultura, até 30" anos.

Independente para viajar e sediar-se em São Paulo;
Escrever com. todas referenêias completas para Enge
nheiro C. Gow - Rua Ceres, 15 - Apart. 5-2 - São
Paulo. Bom ordenado e despesas pagas.

"-
.

.

O': V OS'P A R A'
CO

• I ·H (·U B· A· ( Ã O:' :,
. . ,.

Precisa-se com conheci" Enirega imediata ou futura.
mente üe escritório, na de. marreces Pequim Gigantes
Oficina Alameda _ A-, Baby (05 ll1a,'s preeoces, 3

.

. quilos te!!! 2 meses] dz, Cr$'Iameda .Rio Branco, �)1; I '10,00 de New Hampshire .......

(fundos) ao lado do Cí�' I dz, 30,00ne Busch. . A. ftIllelimann - 15 de

""",,,..;__�=�_��_=�= I Novemb:rg 1091.

I.=��===

Voltou ao cartaz poliCia! o

conhecido desordeiro Víi�)r
Flores. que tom dado o q"ll.�
fr.rzer á polícia Iocal. Domingo
ultimo, completamente em,
bríagado, Vítor Flores. no suo

burbkJ de Fortaleza, brigou
C0l11 José Azevedo. tendo a :\10-
lida sido chamada ao local.
efetuando sua prisão, sendo
recolhido ao xndrês 'da Cadeia
Públíca.

A 'PIRATININGA'-
Seguros ,.__: Bua Nereu'
Ramos, 49 - .Lo andar
- caixa postal 760 .-�

.

precisa dos seguintes
funcionários:

1 correspondente
quites cem o serviço mi
litar - com redação
própria; .

l' funcionário Para (1

departamento' de .l}.cl"
dentes do -r:rabalho, qui ...
tes com o serviço .mili..
tal' e 1 mensageiro en

tre 14. á .16

Uma ótima residencía
na rua .Carlos Frederico
Riechsbieter, fundos pa-'
ra o Itajaí-Açú, num ter
reno de 2.200ín2. (Dois
mil e duzentos metros

quadrados)", com 2 pavi
mentos divididos em

.

quartos amplos e con

fortáveis. Local aprazí
vel e próximo da rua
15.
Informacões detalha- '

das nà Organizq_ção BIu
menauense Ltda. rua 15
de Novembro, 870, 1.0 a.

VENDE..SE
Um armazem de secos'

e molhados, situado em

local próximo ao centro,
càprichosamente instala
do, contando com boa c

selecionada fregUezia,
garan tindo-se uma óti
ma renda. Preco vanta
jo.sissimo. Inf�rrnáções
na Organização Blume-
113uense' Ltda" Rua 15,
q'e Novembro, 370, 1.0 a.

--==-

!

V.fH:DE.-SE I

Uma calia Da F!'aia de Cam_
IU.l!'iu .. ct'ru:' uso de ,1 ano. per
tO' dI! ,Hotel Uongcs.
ll)l'ormaçóes na It'31'mllcia

Santa '!'crcúnlla. Itajai.- Tele
fone, .180.

Unia radiola Cruzeiro,
.

três Oll:JBS, enl perfeito'
estado. Pouco uso.

Diversos ·terrenos pa
ra arrozeira:-, situados
em Luis Alves. Preço de
ocasião.

,

Diversos terrenos

praia 4e Pi��nas.
formações na,'
:lepresenlaçÕel
A.LMARIS

I�ua 15 de Nov., 1415
Tele!. > 1688 � Bltunenau
(P�bli�idade Altnaris)

IND ..E COM� GOITHARD

-------O-'-;..--........__.;__.;-

Rerpresentante para o Vale do .Itajai:

REPRESENTAÇÕES
ALl\1ARIS - Rua 15 de Novembro,

Fone, 1688
�'·BLUMENAu--

Volkswagen 1953 t Eco�om;Íze comprando ná

I .

.

I·M .,p. :O :R T A D O R A
.

! BRASIL PROGRESSO,- POR ATACADO E VAREJO'
CANETAS PARKER 1'21" Cr$ 235,00

'

PULSEIRAS CHAMPION. . .. Cr$ 230,00
DESPERTADORES' WES'I'CLOX Cr$ 190,00

Rua, 15 de 'Novembro, 804 - 1.0 andar
END, TELEGRAFICO - RAILSO � BllfIÇ.çnau. S. C,

se, �inda, em cunsíderações sôbre
a notável fig'ul'a.. €lo patrono, do
Posto, Frei :Ceda lioch.

'

Terminada a cerfmonra, foi oIe_
fpeido ?()S presentes, pela Irmã Su
periora do Hnsptta], farta mesa ae,
doces e café.

Vende-se um. com pou -

,

quissima quilometra
gem, duas lindas cores.

Informações neste [or
nal. Negócio urgente. �

Diárias -en tl'�

E BI,l,TMENAU
lIorário .dos ônibu:.;
Partidas para ltajaí:
7, 10 e 15,30 ,horas
Partidas para' Bll1I1lcnan:

,

�ru.IIIIIIIIIIIIIIUIIIIUU!HIU!lllnIIIJUllmfliUllnnIU!IJ�1lfilllhllíllf!UIII!:r _ �. '�t _ ::

1:2 R f-P,R E.Sf.8·lA,Ç O E S A L M A R IS:;
. I �

,

-- Alpiil-o Mario Hess - �

De um rapaz de me- 1= Rua 15 de novembro, HUi - 'D:,lcfou€, léS!:!
=

nor idade. qUe apreserv I �::::�
Caixá Postal, 291 -- Elld.:_:_Te1Rg�Almaris __: Bl�unenau

te boas referencias, para
_

colocacâo imediata. E

I:; REPRE§i�NTAÇõES - PUBLICIDADE - INTERME_
mais' dois '-aprend'$e&,

. § DIA 'RIA - PRO,DUTOS: AGRIC{)LAS - MAQUINAS
sendo Um para relojoci- I = SEGUROS � ETC.
ro e outro' para ourives; § O ANUNCIO E' 'A ALMA DO NEGOCIO
Informacões na Reio, :: Os produtos anunciados são sempre Os mais vendidos

joairia Sclll1Chc RU<I Utílise-se dos serviços de PUBLICIDADES ALMARIS
15 nov, 828. - Agente de jornais revjslas ,';) emissor"g de todo o Brasil

,= ----

=....._=__......c�= �

-

E Niio faça suas transaçÕes ':;,'�m consultar Hut-::S

� INTERMEDIA'RIA
..

'

�_. _ _ _

Partida,; pin'!). ltltjal:
fi e 17 horas

Par.:'Iagem; Cr:!i lã.QI) no: f·nib'l'"
c Cr$ ::n,I)O nHS ckll!io"el!:�;
AGENCIA EM ITAJAl': Rua,

P R E ( I SAM ee ,S E

Por motivo de' mu ..

dança, veride"se ou

.aluga.:se 'fina
denda

Use adubus '�'çpmcta"
'

Cum' fundos para (I

Rio Itajai, il Rua Repú�
bI{ea> Argentina; Pontil,
Agudã, com 3 dOl"mitú'
rios. fogão e aqueced<'I
�\\él!'icos, garage'rti; fle-,
pendimciils t;Ol11.pIBI as,
para empregada, f�tC.,,'
INFORMACóES com D

Gerente da-Casa "A C,1·
pUlaI",

Jl1m���O ,an·.)!Z �!;l ]{4:V€l'G!);'1l {14'; 1935

Capital .. '
.•...

Fundo de'Reserva . "'�..._ .... ..,

Um tC:-feno eOfIl

ca�?.�., U!!!;} rece.!'!.! r�J!'fl""

h'Ultb., . dsf!'0!1te a ±t.l�'
ttlra €stacáo ferroviárl!'i

et� Itaf�d.. O terrenü
mede 12x50. Tratar nes:,

.

.t.� jC!"!1�! cc�' }?':�v!ê�"
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PR�ÇOS JAMAIS VISTOS _NA �PRAÇ�. /,'
... � ";'" -_, :l .-�.

� E N S, A E l

n RENDIX fum"",,,! "a"

net'ô!:.sitn fl>(fU;r10 ao

5010 nem in5fulNç!lfi �sreci;d�
Tr"b"lhn com '(IU<llrl"�r
prp5�aO d� (ígno e bf1Strl

ligó·lo em qunlquar l!)rnê!!!:1:
para� �u� funcionol!
;.con-l fôdt'Í �flcii-nc;lt.

DEMONSTRAé;:ófls >RÁTlCAS SEM COMPROMISSO:

SECÇAO DOIUE'STICA
Rua 15 de Novembro;' 473 - Telefune l53:�

�SSISTENCIA MECANICA
N ,O S S a D I V I s A E' S E R V I R

I.

"BRISJfM·P "

(Fabr),cação da 'Srasmofor)
CINCQ ANOS DE GARANTM..

(ompr�-�,n9·inYerno para le...lo no verão
:p.�gU�·o

.

em 'suaves' prestações mensab.
':BRASTEMP" é um refrigerador
.que agrada, pelas suas linhas aerodi

-

n,amicas, é gara·ntido por' eíneo anos
com assisteàela técnica.

--,

Um l'eIr�gerad9r C011Selva dUl'ar��
te SEmanas, carnes, frutas, ve�·dun�;:.:__ lo::õ,

.et!: . Por is&v, !U!'lWIH;e um ele!1!enlv IilldisjJ<;1l5i:1Vel ao bem estar duméstico
"

o a f�HÚd�l de to(!or;, Ü refrigel'ador �
tambcm LI to)' de' cconornin no l�IT, pCIÍS
permite <Ldona de casa guardar as so

bras, comprar alimBllf.us em LUai�r
quantidade- nus uias d� feira etc,

--'-'"

"PSIQUrA.'l'RA
e P·A:R:A NA'
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p,ressao$ensação ele· desaFogo
"ai D�: produ'tor

Brasil vaio vender·,
,�:,�IO, i6 (Meridional) -tempo irá realçar o aCérto' das � do. cruzeiro no 'fJndó mone,

Ouvimos hoje o Ministro -da nos�as medidas. ° pr<?dutor ltário. NãO. houve alteração. -es-
FazeÍlda sobre as novas Ins; nacional vai "ganhar mais e o '

tiüçõés relativas à politica do Brasil vai vender mais. E' es, Il'�----------..�
caÍnbiô � "relações Internas e se, de D?sto, o. objetivo d� go-

exl,.ernElS, da resolução 90; que vemo, e acredito que sera a

.s�, melhores, trazenôo mes, tingido.
nW. uma. sensação de' desafogo Alúdimos às notícías de
à'."pressão eeonomica � :finan- que o cruzeiro fôra desvalozí
c�fta�dos "ultimos dias. zado em função da resolução
,:_Tenho a'cOnvicção de ,que o 99. Declarou o ministro Osval...

do Aranha:
" " .

"Mantemos (} mesmo valor N E S 'I' A

"'DUCAS 1 -I ' SILvas DI, MORTE PELII,II •
ADM , RAVEL PERICIA DO DR. GtaRREIRO DA FONSECA NA fX",

�.

�f.�::.;��!r::1::' _
TRArÃO DE: (ORPOS :ESTRANHOS NO ESOFAGO E HÃ 'LARINGE

.611,•• eI. rlft. - C6l1ca. ut.rlDa. "
...

"GOTAS
HEROICAS
::::.

.'

\;

FPOLIS, 14 (A. M.erc.) - podemos I}i}i-� noticiar
Por mais vezes il imprensa O pt�rn�n:';, se zefvre ,3 u ,

tem se ocupadO de importan- �a criança de � ano!, -:- .Odair,
tissim<Ís trabalhos 0.0 dr- :fIl�o de. A:;l�.el(). ilflmell1 e, dç
Guerreir.Q da F-nnseca, espe- rEr�<;a Mwc,lIt. .r+sidentes ,em
cialista dos mais renomados t Taut.'. "

om ouvido, nariz,' olhos e 'DepOis d-s., lO dias ang!1Stio ..

garganta e a cuja eompetencia sos,, sem rei :poder se alfmen-.
e surpreendente perícia mui- tar, o peq,.ueno Odari foi Ie, UM osso NA LARINGE
tas pessoas devem a vida. vado ao dr- Guereriro da" Ó segundo caso se deu com

Mais dois df:Ss€i! trabalhos Fo�ecfl, que constatou estar unia inocente criancinha de
� mesmo CIOm um corpo f:S-_ um ano de' idade: E' ela a me
tranhe no, escíago, e isto já nina Iracema Maria. filha do
em pessimb estado de inf,ecç�o casal Angelo e Luíza Esser
pela demora dO trahmcn�o IA familia ia viajar I? tudo
adequado. Sem, perda de t-em- éstavà pronto, quando, duran,
po o dr.. Guerreiros praticou te 'a refeição, 'a criança come
a
_
.esofagoscopla ,para remo. çou a sentir-se mal. Ficou su

çaQ do :mal, con�tando.�e, en, bitamente rouoa � -quasi aBfi.
l-á·o,: q1.t-e o menmo havia ena dada.
gditl.1J u!U tampão de bagaço Desesperados, 'Os pais trans,
de _l,aranJa. portaram.na de imediato ao

�mo -:ra de esp('rar, a opc, Hospital de Caridade, onde foi
f''-Çao fo� coroada de

. ',le!!? atentida Velo, Dl,'. Guerreiro
exíto f,!' 00 enfermo serftiu a11_ da Fonseca. _

,

Feita abroncospia de ur-

gencía, foi' retírado um
:

pe.,
daço de osso 'que se havia en
cravado na laringe.
Não f-osse a intervenção do

medico bem como a SU& ad,
rníravel perícia, a !pequena I.
,racema não teria escapado d'a
morte.

'

Felizmente já no dia se

guinte podia ela voltar para
casa, completamcl1te �(>ra de
perigo.

-

São màis d�as pequ-enas
vidas salvas da morte, e de
uma morte certa, não fosse a

intervenção da ciencía, atra
vez dQ nOsso €stim'ldo e "aia.
mado $pecj.ali�ta Dr· G®r..
reiro da Fonseca.
Não devemos terminal' estas

notes sem urrCjusto elogio ao

nO'Ss�' HO'sPital 'de Caridilde
pelo cuidado de SU:l adminis.
tração' .em ,aparelho <103 llec<'>s
sar10s gabinetes e ,1aboraioriO's
indispensaveis para tais tr:lta
mentos.

vío imediato. Em pouco., dias
v.Itou aO' seu município com
pletarnentte restabelecido, pa,
r'J alegria de seus pais que
não sabem como agradecer ao Idr. Guerreira, o haver-lhe sal.
vo o filhQ estremecido.

':" -COMEÇOU O EXPURGO NO D.F.S.P.

Ixpulso «Coice de Mula"
dos quadros p o I i c i a i s

, :. '.
'

PARA QUE SOFRER?

roo 16 (MeridionaL)' - 'J!,.� do JuTi julgar a responsabili

tá sel:'do o <destiM do gaurda; uade de cada um, já (}!Ue! O' In;

civil Paulo Ribel�o 'PeixotQ �-' quér"lto administrativo, no .

to.

o «Coice de! M\Ilai) - matador Cante àquela autol'i�delt ex!_

"\J� reporter Nestou Moreira, míu.a de culpa, desoonheceíl-

co'ín eua .exctusão dos quadros do�se a. responsabilidade d\J.lJ Discutem DS mestres da pa.
do DFSP. segundo as CO!l1c1:u_ outros, tolrigia se a asma tem ou não

,�{Íres ,a (\Ue, cfre&,,>u 0', delegadG OU'.rRP EXPURGO
. tem cura. ° que, entretanto,

Mário P-erGil'& de LuC!m:ilI I!Jr 1:I."'j Em virtude: do seu cmnpI>rta_ hoje se pode garantir é que a

'c,altas pelo 'coronel Paulo F,;::n- n;ento nA noIte de llntc_op.ter.n, clinlca dispõe de um ótimo pre
.cisco Torres, Chefe .<fu Pohc�.à" sl.tu�do ll. ,Avetn.ida Almirante ventivo que anula o- que a as

qUe e.ssinou p'ortaria eXpulsan. p_romo''endo ilesord�nH 1\0 b�'I.'· ma ten1 de mais supliciante:
do lJ trucu.lento policiài. Barroso. H. quando 111" recu- os. acessos de tosse, com falta

, ,Assim sem a assistencia que Baram um «VI8.ile» de: 58 cruzei. de ai, cansaço, d'Ôres no' exter

Hw' vinh� sen40 em.prestada pc- ros,
.

foi demitido. � be:!l'I'J; do no, etc. Este preventivo cha_

'{'}. da...'l5C, �:Coice (l� �ula';' ��' [servlç.O�Púb:iCO. o lnv;stlg�dor �:��o�diIi:n::.t.e p������
·.taJ'_se-ã no ba.nco, '-'u,; releS, Elmo Ribc'ho da. Cast,t; J<>tacl'"

eoiri' ;Seu :f\3ttlpido critne ilr(!.· no 17.0 DistritaL ('''umpre l"\es'- do, cuja eficiencia é indiscu

, 'jil1,"l'2�d6' n:.�la décisão
_

<lo titulaI I saltar, que () policial 'fiIn ques. tivel, Eufin deve ser tomado
�,""' , assim que se manüéstam as

,dO Depart..1mento }j"(....dei"'al dó tão foi preso péjto ,prioprio C'he'.
primeiras ameaças, dà. tosse.

;�guta.n.çi Púb1'icft,�
,

':' ,fe de Policia, junt<uuente com
Um cOl;nprimido em maio .co.

;.' Qimnto. -à sorte do comisi>â.río a vigilante nr. 1379, Moacir {la po doe, água 'é 1l<' bastante- pará
'GUberoo Siqueira Álve<; 'f.!1 dos SUva., qUe ;fi3.zía companhia a,o

que O' acesso não venha. Eu
demais participantes do- brutJa,j turbulento, sendo ambos rlÍ?�fli,. :fin convém às crianças como

ãsSassnioi
'

éa�rá ao 'I'ribunal !hidos à DOPS. aos adultos. Para as crianças
.,'�'

oe.,. o 000 ec.oo.o .C6Q.., Ov40 c "'oe'_' -."""
- oco "'0<:

a do�e é de 11� cOTI?primido.

r���".o�.!��o�v.�coo.u�iooo.!.�OGo.�.oe�io.<.io� EuflD _ provIdenclal.

t «Hotel Guarujã» I �erá .o�esl-ile:�-e�a-·�Iei�rau--min-teres.'
I MODEnNAMENTI< lN"TAU!'O A ALAMEDA DUQUE I santo complemenlo �DS lesleios

I
DE CAXIAS, NR. 109, DOTADO DE TODO O VON. ii �

FOR�� ��,� :'�R :'���TAURANTE E POSSUINDO i.i 30ES�!O�?Ch���,elaJ)�'n d�N",�,._(.8. formarão no desfile
•

�'" ..... ....... publicado, podendO_'.'i,e por 1rl"
, O,?ZINIIA DE _!RIMEffiA O'RDEIU. ACHA-SE A' DIS.• *1 próxim:)s do dia em. que pelO) ter.:medio deli!. vfwlfica1.'" o <:m,

I
' .* primeira vez assistiremos, a um dado e zêlo com que foi c]-ab<r..

POSIÇÃO DOS SENHORES VIAJANTES E DO DIS. P espetaculQ noturno de futebol, racto. PalmE1l.ra.s e OUmpk" se.

�� que terá lugar no estáAllt> do rão os protagonistas deste pri_

C:�:oo:::o::o.:�::�:�:�:.::.�.c.:.o.o.o.o.o.ú.c.�o.c_o� �R:�::tr���;!����U� :�;�}��nf::::;:::��eti��;�
.. tao.�o.a.�.oeo.Q ...�o.o.o,.o.tow.�::;.o.o.o-eO":J..�o.o.a.o.oeO.':::.Q�.a.oao�.. várias solerliàadf�s 5oj.�J�{) l�vB,
··�i����i�i�i����i��!i��"�90T.�i�!���������'���������������=��!i�����

,

� das, a deito lllaquekú noite.
��

PAnA CAMINHõES E ! Assim é que .inicialment'C", Í'3_
�� t.;) às 19,30 hw.as, tuna dê):r-g-..t..
�.'
�� ção de atletas c dirigentes ti."
�� clube alvLrubros, deafilarâ pe_
ti la T�l':ts Quinze', acompaalhanda riJ.

'I.� excia. o GovernadOr' do Estado,
desde! 'a :rel:lidencla do SI', lté!'�'
cUio :Deeke até ao estãdío� da

I'
Alameda. RIo BJ.'Ia.nco. rmüe '!!oê�
l'ã. <O ilustt,� governante festivl.l.
m�(I}te ,r\ecepclonado.

'friuta. nl{)toclclilltas

i
O Moto Clube de' Bli1l11emm,

'�rolidarizarldo_'S.e COtnl o f:r�lbt)
o groná por �ste acontecime.."lto,

I
p�s ii. disposição de seu� diri_

'�i
gent�.s .nada menos que hinta

i motocic'listas. Os quais desfila.
"ão tambeln, fOI'ffi;alnüo ,

'I.11Wl\
li brilhante g,H1l'da d.c honra ao

Gover\na.dor do Estado. ·rodos
oS mótocíclist8!s estarão d�vL
rlam-cnte uniformizadas � uma

das nlotoClcletas ·ll'anspOl'M.rri
a gloriosa, b!l-ndeira �lvi�r1.lbl'a.
S(irá. SClU dúvida, est(, dcs

, file. mn'coihplemento �()s 1l:Wjll
,

attlaent-lS, deÍltm do -Programa
,

�laool\.'tdQ.
'

'Novo e lamentável acidente
de trânsito ocorreu cêrca das
17 hrs. de on1t::m em nossa ci
dade, à rua 15 de Novembro,
do qual result-ou varias· fel'i
menta.� na :pedestr.e' Ida Noe

mann, de 30' anos de, idade,
solteira •. resid.:mte à rua Joã·o
Pessôa, sln.

' '

Segundo dados colhidos pe.
la reportagem instantes d,epqis
no local do desastre, -a cami
nhonété chapa 2-27-24. dirigi
da :pelo motorista H-erminio
Barbetta e d,� pr.opriedade da
"Casa Blumenauense"," >tran�
sitava naqu,ela via pública em

velocidade regular, quando, já
nas pr-;:,ximidades da "Confei.
tada Polar", i.enta insperada
e imprudent?mente atraveSSar
a r,;,ferida artéria a jovem
Ida, E�ndo colhida pelo veícu.
lo e arrastada cêrca de dois
metros·
Felizmente, dada a baixa

velocidade Msenvolvida pelo

o l\<IAIS VARIADO ESTOQUE
AUTOMO'VEIS, A'

DE PEÇAS
VOSSA DIS POSIÇAO ..

COMERCIAL VIEIRA BRUNS S. A.
:RUA

BLUMENAU
xv DE NOVEMBRO� N.o 923

SANTA CATAItIN A

I M P O R T A ç Ã O D 111 E '1' A

Agentes
rrA U S T I N"

Peças �ttra: CHEVRO lET, FORO, G. M. c.f DOOD6E, ,jEEPS, INTER
NATIONAL ,E MOTORES HERCUlES

ORGANISAÇÃO . ESPECIALlSADA PARA VENDA POR ATACADO
, .

.!!!!!!'���'
"

���i����-w���rm���il3��í!iai�tiai���!�������i·

Cartaz Futebolístico ela (cÂ. Nação»
: Contagens de jógos

di.;pütadoSl�
x Guarani 2 'Em Baurú '_ São l'ento da

'

MINAS GERAIS'
,

sábadó e domingo passados, 110 ESJ ];m Hl:nrique Lage - 1,lIoitnba Capital 1 x Noróêste O Em BHo Horizonte - sete de

lado, pais e ext!lTior: 2 x Paula Ramos da Cill.litru !. 'Em' Piracicaba, - xv local 2 '>t Sct-;:mbro o li: Amél'Íca o (sabadoJ
SANTA CATARINA PARANA' XV de Novembro ti" Jaú O Atlético 3 X> Viln Nóva I

'Em. Blumenau - Palmeiras 6 x Em Curitiba � J'acarézinh!l '1 x Em 'Campinas: - POnte Preta 3 Em Sete Lagoas - Democrata 1

Guarani O (juvenis, llabado)., Bl6co Morgenau O (sábado) x Santos 1
.

x VUa Nóva 1

Vasto Verde 7 x União de Tim' :Monte AlegJ;e 3 x PaIestr,l lfã- Em Ribeirão Preto - Botafogc
bó O" (J'nveni� sábadlo)� lia 2 '3 x Ferroviário de Araraquara 3, Em Salvador - Jhhin O

. Guarani '2 x v. Verde 1 {âspiran. l1:Úl ronta Gróssa - ,Jacar';'zioho 'Em Santos ..;.;,' portuguesa San- t6ria O

,'es)., '...... 1 x Operário O tisÚj 3 X SOleçáo,l\egra. 0.
__

';_-'Guarani :J' x v. VOl:dc I (pr/)'. Em ParanMuã '_ Seleto:} x

, ;fll�ionais) Pa;ranaguá 2.
,

•. "Olirnpico 3' 11; UnHo 'l (nspiran· RIO GRANDE DO SUL

toS) 'Em Porto Alégre - Gremio 1 x

-.: ·O�).lico. 3 x UniíV) 2 (prr.!IisJ 'For!:a Luz 1
.. ;s!.onau;) , " Juve",tuãe de Çl'L'Ci�s <t x ,Na·
'é· .. PrP!ll'o!:sso, 2 x Serrinha 1 clonaI 3'

Banãeirantes 2. x Juventus de Em N. Hamburgo - ltener de P.
'I'. Salto ��

,

Alegre !1. x Floriano O
:: .A.A: Banco' do Br.o.-.n 'in Cayi- Em São Leopoldo '_ lnternacic,-
tal' :1 x A.A. Banco do llraqil local na1 d,'l P. Alegre ..r, :i Aimoré O

:2 {do:tÇringo. pela man�§.l. Em. Caxias do Sul - lHamen-

Em ruo do Testo - !"lo:csta 2 go 1 x cruzeiro de P. Ale�!'a O
,:<' T.imandlll'é de Arrozeira t)

Fm Timbó .:..:... Amazol1a� de Plu··

m�llaJ. 1 x Caramuru ()
'.

FlO, Bru�qUc - AHéti;� l!e!la�

ii x 'AV'ai de Florianópolis 1

:Em .'I'oinvile - Ope�aril)' 2 x

lpimnv:h dI' S. :F'rnní'Í"Cn o

'Em Florianópolis - Fjgfllyir�nr;e

BAHIA

PERNAMBUCO

S. PAULO

RIO DJõ: JANEIItO
No Distrito Federal - Torneio

Inicio do campeonato c�rióca:
Campeão o Fluminense e segundo
colocado I) Flamengo. Resultados:
Olaria 1 x Canto do lUa O ..:..... Por
tugues'l 1 ,x Bangu O - Bonsuces·

':0 2 x Madureira 1 (penaltis)
S. Cristóvão 2. x América 1 (pen.al�
tis)' - Fluminense l' x Olaria 1)

- 'Vasco 2. x Portuguesa 1 (penal
tis) - 'Botaf'ogo 2 x Donsucesso ·1
(penaltis) - Flamengo 1. :x: S. Cris
tóvão O (penaltis) - Flumincnsl:" 2

x x Vasco 1 (penaÍtis) - Flarnenilo
1,::t Botafogo O - Fluminense : 1
x l;'lamcngo U, geaI de Jil.;quel'dinhà.

ESTADO DO RIO
'Em Campos

R.io. Branco :3

Na Capital - Corintian� l'
Illiranga o (sabado)
Juventus 2 x São Beuto 1
Palmeiras 5 X Linensc de LiIls 1

Po;rtuguE'sa de DE';;-portns 2 ;>:;

Guarani- de Çarop[nas 1
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