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a Tese -Da �lfmnesia
Austregesilo (te Atllayde

HA' os QUE contam com que, na prímíera hora, parc*
o habito que tem ,!Js brasileí; cta destinada a arrasar I)
rcs de esquecer rapidamente. lTIllJHfo.'
A furfa dos primeiros íris- "0 bl'ilHiiJo';il'a é usslm, d.i�

tantes não tarda a faHgàr_'le. 7....11, Jí:;:;qn'<'ef' rleJ)i:eSim".
Surgem outros fatos, a' aten,
cão distraí-se e uma quinze�
na' reduz a nada a tempestade

A 'f'ESE da em .nesia do po.
vo brasileiro está s('tldo de.
fendida 11a9 rodas que não
querem levar a apuração d',)
crime até as s.u�� ultima�
consequenctas.

Vargas

m' um triunfo 11:15,mã.. "i
do,. autores matertaís e inte
Iectuais d';l morte do nlajlw
V�lZ e do ferimento no ('ai.
('unhar q1.lf!, come fie viu, es.
tá lOlif(e de ;::'C'r como fi Ô",
AquiI,,,,s,

Creio, porem, de que des.
ta vez, o sangue de um ino.
eentes clamará bastante alto
e com tanta fOl'ça que não
pc'rmita que os de memárla
frc.e& !'-;2 aeomocem com íl

,1'il1le e SP aenmplíetem ' no

resguardo (Ir- sna lmpunlda,
de,•

O crime ! -,-

SERA' LIBERTADO o
GENERAL DE CASTRIES

RIO, 18 (Merid . .l :____._

FOi'jblica,
em seu encontro de

publicado, hoje. a seguinte ôntem com o ministro Os
nota:

,

' valdo Aranha, no Palaeío
no presidente da Repu- do Catete, comentando' os

acontecimentos que tanto
emocionam o país e colo
cam o governo em face de
uma crise-politico-militar,
talvez sem precedentes, de
clarou:
"Com a prisao, agora,

dos culpados- . estou confi
ante em que tudo se esela-

1'<i,\O haverá €squecimentú,
1"':,10 UJi1irr,,'h:J. cada. �ia que

mente contrario a sua de- "c !)n�sn sern a prlsa.a, ,d�:�
cretação que, inclusive, vi- culpados c com a v:erlflcaGM
ria retardar as eleíeões". dr' que U trama se processou

J no Pàlacro. fOi executada por
Chegou a Bruxelas o gente de Palacio qUe dentro
sr, 1\fendes France dei próprio Palácio encontrou

BRUXELAS, 18 (UP) - as rodes c= escapulir, aumen
"Pierre Mendes France e

ta a tensã- moral e afcrvora
nos c-orações o compromisso

membros da delegação de nada negligenciar para que
francesa chegaram a esta fi punição seja completa o al,

Capital às 13 horas de ho- cance todos os responsaveís.
.

O h f d f Não contem com n tese da
)e. C e e o governo ran omcnesia.
ces foi acolhido ao descer
do trem pelos srs, Paulo Neste caso, a regra será
{Conclui na 2,:l página letra fi}

• confirmada pch exc,eção,

FN"1ilOT. 18 (UPj -- A",.
tnlssora d� Viet rebeldel dioon
hoje que o brig"ld.;h�o Cristíau
cI". Castl'i�" def-el1ll0r, �e l)i�;.
Bi<n Phu, será posto' em Jiller_
(!a� justamente corn C'3 dc.ma.b

de saúde

No!meado o llOVO

Ministro do Ar
RIO, 18 (Metid'.) - O

p�sidelnte da Repuolíca
assinou às últimas horas
da manhã de hoje o decre
to nomeando

'

o' brigadeiro
Epamãnondas Gomes dos
Santos ministro da Aéro-.
nautíca. O Chefe do Go
vemo também assinou ato
concedendo oxoneracão ao

brlgadeíro Ajalmar "Masca
renhas, do cargo de Chefe
do Estado Maior da Aéro
nautica.

Contrarío o

INão áfiaiJonará a lIalia
los princípios por que lulal

I
t

Ga��� NOVO MEl
F(,>_1':� ,<""-';"'L-c;.-.., '>.&·�·--;kr"�,,

RIO, 18 (Merid.) - CÚ�,. '''nNÇ10- DE
eulou em São Paulo que
um alto procer teria COl1� S. l7'a.ncisco, 18 {U:P}' -- ().
sultado o governador Lu- seà:viço de PesquiSI1.9 Atômict\1l

cas Nogueiras Garces sobre da UniveJ'siàa{[e de CI.1.Ufurnf$llJlliiiliiiiiiiii iiliiiiiiiiiíjl
acaba. de anunciar qUe seus

'sua opinião a respeito da cientistas �scobriral11 um 110'.
;

i possibilidade da -deeretacão vo :métodJo de exti'nção d'€' jll�
,

;
do estado de sitio. Dépoís celldio capaz doeI apagar as 111..
de negar a !10tiCia, disse o baredas criadas pem expJ(j!}í},�J

;

sr. Nogueira Garces: a.tômica. o invento

permrme.Úf'"I "Na-o veJ'o motl'uQ pai'"
aind$ em �,igilo mas cOllsid'el'a,_

v '" se a,]go revolucionário em ma.

; I estado de. si�?;_:�_:o_r_m_a_l-_t_é__ri_a,_d_e_:_c_omhate ao fll��l;'. � iiIIIIiiiiIIi _

: Prisão preventiva aus pistolelrls
.

Novas pesquizas realizadas Da
...

residencia do tenente. Gregório

ROMA, 18 tUP) - Fo-) cial dec1ar0!l que a ltál�u
ram desmentidos os rumo"i comparecera a confereneia
res de que a Itália teria re- 1 dos ministros ele exterior

pelído as modificações no (bs países membros do

texto do Pacto do Exercito pacto, amanhã, em Bruxe

Europeu, propostas pela las, sem ter :prejulgado as

França. Um porta-vós ofi- prepostas francesas. Con
tudo, frisou que a Itália

�

o. abandonará os princi-
�t&le:.�:1...g:_A--_,,-- ... ,

unificação' cornpleta da' Eu�
ropa-polrtíea, eeonomíca 'e

mílítm- .

PE'
Kaíser' s Frnzer

"SAMARCO S. A/"
- Blumcllau

terior, ,_

A Polida Fenmtiaria brí�
tanica ocUpa o vagão pre
ceednte e o seguinte. Quan�
dO' a preciosa carga chegar
a um porto belga, a Policia
belga substituirá . .os ' poli...
tiais hritanicos até a fron
teira di Alemanha.

'. RIÓ718
-

(Merid�) - Sil- promotor Cordeiro Guerra ja-;;;oadu de' pleno êxito.

Vto· Terra, .d�ret0� d� Divi- de:larou � !,epcrtage:n ��e I Embora sem confirmação, a
sao de PolICia Tecmca, de- apos a prIsao de Chmeno reportagem recebera co

cIarou que aÍllda hoje pedi- foram efetuadas diligenciás i l1'l�unicação dos ofilcais da

�á a .prisão preventiva dos a :seu ver mais importa�tes I aéronaut�ca q�e �aviam
lmphcados na emboscada io que a captura do artIcu-! voltada, a resldencla de
sangrenta da, rua Tonelei.<k lador do atentado da rua I Gregorio na noite de ontem
ros. O pedido. será fundado Toneleiros. Disse ainda que Lpara novas pesquisas. Tal
nos fatos já ",púrados pelas o inquérito policial-militar I

vez dessa providencia a

autoridades. Salientou que prossegue em ritm::> acele- tenl::am :res�ltado progres�
!C's po!idais do Segundo rado. Espera�se que dentro sos tão importantes, anun

Distrito e da Divisão de Po- de bre� o' resultado das dados discretamente pelo
lida Técnica e Vigilancia, diligencias importantes se· sr. Cordeiro.
colheram importantes pro
vas da autoria do crime e

cumplicidade dos implica
dos já detidos. O sr. Terra
confirmou que· na verdade,
alguem dizendo-se advoga
do do .sr. Soáres, afiançou
que o pistoleiro está dis-

posto;a entregar-se, :fato ..

que a Policia 'espera seja
RIO DO SUL, 18 -

A-\enCarregadO
da Comissão

concretizado a qualcfúer fim de ultimar os trabalhos de Abastecimento do SESI,
instante.

,

para instalação da Coope- em Santa Catarina,

RIO, 18' (MeTid,} _ O rativa de Consumo d�JS Em palestra com a repor..

Operários de Rio do StÜ� I tagem, o sr. Platão de Cas-
1'l' ,A N tr N C 1 E M esteve nesta cidade, o sr.

1
iro Farias teve ensejo de

lSES T, À : F O L fI A Platão de Castro Fadas, manifestar a sua ótima im.

________--�--__----�------__------ ------------n-----�----------------------�----------------- pressão pelo progresso de
Rio do Sul, ao mesmo tem�
po que realçou a compreen
são impecavel entre empre
gados -,{' empregadores..

Sr. Tancredo
nistl'o da

-.
nautica, admitiu o coronel
Adil c::ue na sua opmlao,
).lstarnente não se d'lf:via
elar credito a tal hiPoteses.
Desmentiu ainda o noticiá
rio de que o Ministro da
Justiça seria jlnterpelado
no Galeão, caso' Climério
não fosse preso ôntem. FURcionará breve ente a

Cooperativa dos operários
-

CAIU o PREÇO '.
DO

(AFE' NA· SUECIA

Issenlbléia as medidas a adotar, --

Uva.

SEOUL, 18 (DP) -,A As�embléia Nacional sul-co',,:

I
' BANO!, 18. (UF) � Quarenta p um navios 1101'te

reana discutirá. hoje à noite, em sessão extraordinária. americanos da: "Task Force 90", sob o comando do con

as. medidas a adotar em consequencia da eventual reti- tra-almirante L.S: Sabin. participam das operações de
rada da Coréia de uma parte das tropas das Nações U- evacuação iniciadas se_gunda-feira à noite. anuncia-se,
nidas. 'A Assenibléia tomou essa decisão em canseauen- de fonte oficial.
cia das noticias segundo as auais o Congresso dos Estp,':' Após a partida de uma embarcação de transporte'
dos Uni:!os se reunirá' amanhã para encarar a' retirada com dois mil refugiados Viet-Namitas. tres outras em

'-1••----.._--_-.;;1 parcial das 'tropas das Nações Unidas da Coréia. o Que barcacões da mesma capacidade entraram ontem no por
só poderia acarretar desastre a este país e pediu insisten to de Haiphol1f! e partirão com destino ao ,sul· sucessi·
temente aos Estados Unidos' que reforcassem o Exe:rci- vamel1te. hoje, de manhã e depois de amanhã. Os demais
to Sul-americano antes de aVaCUBl' a Coréia. navios são esperados dentro de pouco. Oito turmas de

medicos e enfermeiras Viet-Namitas seguiram 1101C de
Halloi para Haiphonf!. afim de auxiliar a evacuação. A,
assistencia médica será assê2'urada a bordo l)elo Servico
de Saúde Norte-americano,

' ,

.. Acrescentou Pyurig Yuú_g Tai que ignorava o llume�

f ro de divisõe§ Ql;le seriam retira�as da'Coréia.
• . ..

• • � Evocuaçu{) eM forças r(�ÍuglIulas na Indo·fhma '

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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de Mntz1:er e ll'iedh��' Ia,da. sito n' Rua 15 de Novem
'bta :--- 1;144- .-. {mw :t6�.89. �ixa pàstal. 736 -- .ofe
rece o!': seguintes negoeios pnra venda:

.,'trE:, 6' ()' ( I e 'UiR '6 E ff:l f·
'/�NDE-SE uma c..mionete FIC-UP. CHEVROLET.;

� 195.1.,. 'cm ·:ist:.ttlo. cem .Dor cento

i 1 nC ?:na
camíonete PI-UP FORD-Fl, 1954 zéro

� (W e ....0.

!
.

Vende-se uma maquina de eserever marca

u C3. de panca uso.

I ASSEMBLE'IA GERAL t:XTRAORDINARIA
Tereen:a., COD:yocllção .

'-="" 'Pelo oresente são cônVidad.óS" os 'associados 'desta socíeda;I de puru<se l�unirelll em' aSs�b1éia 'goeral e:ktr.aordinário a,

ii realizar-se na sede SOcial, à 'Rua' Floriano Péixoto, n. 13, 1.1{
andar.inesta cidade de-Blumenau, no dia 30 de agosto do e·Gr.

I Suche Kanitalkr-aeftiaen 'I'eílhaber zwecks l":mte ano. às 15 horas. com o fim de delíbcrarem-sobre a al,

i
Ai?-sb�p.l einer séhr wíchtígen und rentablen Indus-:" .tera��u�����'�g�d!S��!: :reetJ�·4. I-.�,,====�......��....;......._;"";"'---;"""--'�===�"""=---'!;.

rrre. .: A. 'SCBMALZ _. Direror Presidente

P 1 6!)5 A. WOLLSTEIN - Direror-Gerente
i Am!8biie Caixa ostal, ". E. �F�EI!�G _ �!!,etor-.seeretário

I."�_-.=,�.::===::�-:...�
.
.......,,_..._._-_-�_::___::-_::-.::...::'t COMPANHIA ;'fA'BRI" DE 'P'4 P'E l ITAJ41f

. V 1 N�D E � S.E
Uma chácara com duas'

'Representações
'A:L M:A,R I,S

res;

Helmuth Lauterjung - Gerente,
Nilton Kíesel _ Sub-Gerente e

Ronald ·Sehmidt � Chefe, de Produção.
São Paulo, 9 de agosto de 1954.
'A PIRATI·NINGA
(;ia. Nac. de Seguros· Gerais e

Acidentes do Trabalho,
'o. PEDRESCIU
ím: CARLOS ÁLBERTO LEVI

Um:1 ótima rcsidencía
na 1·..1�1 Cm·tos }I'rederico
Riechshiéfer. 1'L1l1dos pa
ra o ItHjai·;.l\.çú, núm ter

renO' de 2.200m2. (Dois
1l1il e duzentos, "metros
quudradosl, com 2 pavi-

.

mentos divídid.QS !(>tn

quartos Rmplus e con

fort:lyeis. Local aprazi.
-,,-el e próximn d�t rua

15.
Tnf(lrma(;Õê� detalha

das na Organização BIu
memn.i,ense Ltda. l'lta 15

f de' Novembro, 870, Lo a.

.esquínas, uma com ca-

sa.de negocio, e a outra De acordo com. 3, deliberação tomada poela Assembléia
com uma grande ferra- Geral Ordinária desta Companhia, re'alizada a 24-4-54·, os

dividendos relativos 'ao exercício de 1953, estão sendo pagos
sala. 2 Telefone ria e maísouera casa de

no cQl'reht,e semestre-á -razão- de 7 1)2 por cento' a.a, sobre o

168& -- Blumenau. morada, otímo ponto ps- novo capital de CrS ·43.00Q.U()O,OO.
''O '1"

.

d
.

R Ta oficina mecanica, na Acontece;' pOl'�m, 'que este pagameatc nos e um 'tanto
-'- no lCll arte --' sepre- Rua Fortaleza. Tratar embaraeoso, visto que, por força de lei f!" dos nossos estatutos .-:=:;:::::=;::::::==;::::=======:::::::;;::::==�=======J
.sentaeêes - Adubos � sociais, a. aumento de Cr$ 12.000·00(1,00,- votado pela Assem.

'

NScgur'"o:: - :WIí;guinas -- com o- pl"oPrietaría., 81'. bléi& de 14.3�53; reveste-da f'Drma nominativa d,"! modo que
Pródutos CblÔlllais por ,Antouio- Junkes. sómente o' proprietário pode receber o dívídendo e mesmo MI' 2 seus frequf'nt:1dol·es.

- isto Sómente
.

denois· de se ter ídenttãcado: como tal 'das cor-atacado - Livros Agri- r-espondentes açÕes ao portador e ter recebido as ªGões nomí,
colas ._ Pregos -- Ara-: nativas ou cautelas ·concernentes· Jamais, mesmo depois de
rnes -- Móveis -- Ra� abril de 1955, .quando' automátíeamenté 'itaducam' os 'titulos

ções: "Balanceadas por i �,?"'CISA�S'E urgente
nominativos, relativos a esta ·Pal·ciela}e·12 milhões de cru-

� _:JLV"" - w. ... � é zeíros do nosso capital soéíàl, os diviu,zndos' !!)ertmentes ..

DO•.atacado. -'-- E�rEC.
Jl darão ser reeebídoa-coütraes éup.ões ao t_JU1'tador e,sim sóc-de uma empregada. pa-Publicidade almarÍ.';;
11' mente contra recibo formaL E. fiIl{lhn:ente; surge mãis uma

râ todo o servico. Pa- dificuldade:.a· dívrisibilidade por' 3, pois sórtiente contra cada

f ga-se bem. Tratar à Rua 3 ações :10 portador de Cr$ 75a.oO cada uma, entregamos uma

I Pastor Stutzer t-N.o 137 ação nominal q.� Cr5 756í.OO, visto que após decorrido o pra.

!I' hf.fAS .

f"
zo 'legal de 2, anos (abril de 1955), caduca automáttcamen,Jl't.. ou pelo telefoie: 16-98.

, te a parte nominal, ficando o valou das açõas ar- portador, em Pelo nres,;:.nte �icam con-

i Vende-se diversas pe- . compensação;' àumentado de Cr$ 750.00 para CrS 1.000.00. vidados os senhores acionistas

f ças usadas. em perfeito 11-------------·
- Isto posto .. afim de .poupar- tempo aos senhores ·adonis. desta S:lCiedade para compa-

1'- estado. 'Car....t'rador, a- ·V l: »,D .1:
_ S: E tas e. evítaz equivocos, ppdimos que cada portador nos escre- J rece!,em a ass��bléia geral a _.

� .., , t; ft I;; va <lIz·endo: . reahzar-se no dla 31 do car_

I mortecedores, etc. 'l'ra-
'

I
l·.o} quantas ações ao Dortádor possue, de uma e de ou-

I r.ente mês, às quinze horas. no
tal' no 'B�"'co do Bra<:il J Ullla .,F 5a com 2 a'l-

t.ra classe (ordínári�s .e pri!f:>remciais) e

I
edifício a rua 2 de setembro �. , =. -' - �, ....a '. ;2!.o) se deseja a!redendar a djj)�rença 'de 1 a 2 a�'Ôes (em n·o 2.519. afim de delibel"alV�m,�('oro E. Santos, 1. d�ll-es na Ala1Ueda RiO, cada classe) p.ara cima ou !tara 'baixo, atim de conseguirm.os sobre a seguinte �

r.._IIIII_IIíI_._IIIII �"

Brani:J). cOlltendo . aS5 'divisibilidade !lar 3 tnotas em caso de arr.edondamento para ORDE'i\-1 DO DIA
lnetrús ouadrados seu- 140

(to 20 dê frente e 38 de
fundo.
Info1'macões

.:1.. Pil{ATIW1NGA --_
Nereu Rf-inos

.S�gll1'O� ':_':Ruâ 1'f"érell'
,,",. Blu1p�nall..

Iràmõs�::-49. '::_::_ -1 �i)' -áridflr
.

r'"
..............;..:.=-"�;;..;;.,...-....;;"-...;.;;.;--.-.:;.......... '

_:_ caixa postal 160 .h,_

!�rec�sa , �os séguint'i:'s J �
!UilClOnarlOS: <1 !

1 cvrn�spondente ' ..... r Por motivo de via·
quites C:Jm o serviço lúi#

I
gemo um· .quarto .,de' ca-;

htar - com l'ec1a,,'ú/) sal de ·madeira' à_" óleo;'!
própria �

.

uma' cópa laqueada . e :
i fU11cionfÍl'io Para t'l" um ber.ço. Preço 'de o.:derlal'iarnen�'o

.

de Ad.. t j' casião. Tratar 110 Ar- �
dftlltes llo Trabalho, qqi·, ,.mazem' Paulista. .à
t.es COIn o serviço mi li··· J i J

- 'Pe
�

1I oao' SS{l..::t".
ta!' � 1 mensAgeiro en- ; .' -=- _

ire 14 á 16 ano�. J _..._...... ---....

II'P R' O rU'R 'A
,Empregada para 'Ser-'

viç� domesticos e ·que
saiba cozinhar, pagJa-se
bom, ordenado) informa
c:ões Alameda Rio Bran
co N.o 702.

:a O S

.

O" Maraba Club tem a' honra de convidar
associados e' os" sõciôs da' Sociedade 'Dràmatfco
sical Carlos Gomes para o' seu famoso "BAILE
NEVE" que fará realizar sábado dia 21, com ínícío

. as 21,30 horas. As' dansas serão abrilhantadas pela
"Colu'mbia Orquestra'<- de Joinvile.

A DIRETORIA

DffiEQAO GERAL

Rua 1:5 de novembro.
1415 ---o ] .'1' andar

t

f

Assembléia., Geral Extraordinári;;l;

,

f'AROP:E.
St�ANr.rONIÔ

Com o presente Edital; convo�"am_se os .sóciõs do K,�nnel
Clube' d"" Santa Catarina. para umá Assembléia Geral.Extra.
'ordin1íritI, a realizar.se' em"sua séde so'eià:l, à ruft 15 de No.
vembro, 904, sala 8, 1.0 andar, do Edificio Haco, fi,'; '2/) ho
ras dO'dia ,25.8-5.4, (?:::m a seguinte

ORDE1\I DO DIA
. a) Pr,estaçã} de Contas: da Diretoria
b) ELeição da Nova Diretoria
c) Eleição do Conselho Fiscal

d) 'Assuntos ct:l interesse Geral.
Blumenau, 16 de' agosto de 1954.

FRANCISCO nOETTE - Prrsidente
----_._-------�-------

·'CARTEIRA �DE (OME'ROO ,EXTERIOR
2 8

VENDE-SE

-----"""""'�.....;..-----
. I.ETh.i\O· ÊSPECIAL- DE 'DIYISAS • Pl'odutlis ,gro-pecü.:Ídos

A CARTEmA DE COME'RCIO EXTERIOR, I�m adita.
l11,:mto' ao Comuni�d-o n.o '26; de 16·6.54, torna público .

qtle
ficam incluídos no· leilão especial de divisas, para importa
�ão �e produtos agro-pecuários, d,? que trata a In.'!trtl�o n.o
86, de 11.3'.54, d.a Superint.l'nd�ncia da Moeda oe do Crédito,
a p.:lrtil" d? pregão de 27.8.54, (ls ,s.?guintes materiais:

. PrimeIra.' c:Jteg&ria
'

I 5.12.42. _:_ Arsênico bl'unc.)
J 5.15.79 � Brometo d<; metila

I
3.39.99 - Par!1nitrQfenil técnieo

Sqund!J.' categmi:r,
7:36.99 - Papel dt' Séd'll, até 20 g. plm2. próprio para

embalagem de frutas, n::s formatos ,e com os dizeres exigidos
pelo Ministério' da' Agricultura.

.

Os produtos constantes da 'lista su!)ra, com as cal'uct<,;ris_
tícas e iinalidad� ini"licadas, llão'J poderão, ,:,m cônsequencia,

- ser: importados mediunt.s �l.9r�enttlção' de 'certificados de 1'1'0_
·messa d" venda de cambio adquiridos nos leiloos·normals de
que trata ·a· Instrução n.o 87· da Siunoc.

A Ç!urteira esclarece, outrossim,' qué,
publicação, f',)ram mencionad'rys no referido Comunicado n.o
2G QS itens n.os 5·30.ô9 e. 5.35.99, que, pelo p1'2Sente, :ficam.
'corrigidos para:

5�3(}.7� - Rexacloretal1<l, f:Jrtodiicloro\::ianZelno,
e!orobE!nzeno' � 'tlH:itometo:de eti1.emJ.

5,35',{)9 _' 'E'sten:!s dos áddos· '!euaxiacético,
ti,,·,)' e ·n'l'etilclorofenoxia�·ético.

.

RIO DE JANEIRO, 13 de'ag...�gt(l' de 1954.
a'): I.uiz de;'Morais Bal'ros __ o Diretor
aj Luiz d·� Olh'.eira· �.lv(';;; � Gerente

,

De um rapaz de me-�

11m' idade, qUe' apresen··
te boas referencias, parlA
colocacâo Ímediata. E
mais dois âpren{l-�z�,
sendo urtl para"relôjO€'i�
ro, e outro' para llu�ives.
Infonnações na Relo"

joal'Ía Schwàbe �. Rua
15 novo 823.

Cora fundos para
. o

Rio itajaí. à Rua Repú
blica Argentina, Ponta
Aguda. com 3 dormit.6-
rios, fogão' e : aquecoo('r

'Uma (:'.asa UI< 'Praia de Cam- elétl'icos. :garagém. de-
bOI.'iu, C'-!lli: uso' de 1. anO', ller- pendências 'completas
t9 do<Hotc!"!longen. para empregada, etc, .•lniormaçoes na �''llrroaeia E

.
Santa ·Tcl'ednha. Itajaí. Tele- l INFOR�L.<\.ÇÓ S com Co

fon.e; ISU. f
'

Gerente da Casa "A Ca·
I pita!" .

. ,�)'>"""".,":ier�o�_&""...,

..�.:,,,,":.c...�·h '

�!...'C."""''''�':'9D.;�It. r.l.3•.-.N:..... :: ..
�

..__0*.• I·�
_

..

� "�

,.�·ÁiMArEMUNI(ÕIS 'I� --:

V�E.H t),f -,S,E
� �:�-,-
,� Armas (le caça, e�pGr- �j'
.� te, :te'Ç'ólveres• pisto.las :�l Um. terreno com dua�
� �te.·_ ·Qualque, ',mar- :-;rI'

..�� (la, COl\IrR.>\l\l.SE '�! casas, uma recem cons··
� N'11

' �i'! truida, àerrdnte a iu-

.�e-;.casa'Pesca e 'Cata; ��I tura estação felToviária
,

:.: • _\ t em Itaja:í. O tert'êno
,,;;! - RLUMENAU -, ��
� Rua. 15 de Nov., l3!}1 �� 1

mede 12i50. Tratar nes.. '

$� .

'. te, J'ornal com Xavier.
.

� �"."..=•.,..,.. �--.... ... ..,.--".-��ti�'7.,1,�;;'�,-;:�,;�:;M�:t.li�.� ...Q�1i" _............,............�............................,;......._t

E REALIZADO
'Séde:

Rl.1a 7 de-'Abrit 252;.,4.0 andar _:'T{.;!l. '36:7004
.

SAO 'PAULO'
,

''SORTEIO' REALIZADO, EM
. 31 DE' JtrLROiDE' 1954r

..�. '-t;�:l'!r".... "
•

·Çombinaç&.ss Sorteüdas
Plano de 30 e 21 anos

'.K Z I .xy V G'<Q H J C· P
UOY WGA 'W'T'� 'RDU

O
nossa séde no' díu:'31"d·;; AgoSto

.
No dia. ittietliato aI) sórí.eio.·

c:idop nos jOl'i\ais:
"DIAIUO DE S· PAULÓ"· e "0
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•

v21 do 23.0 R . .r.. passarão os

aásiduos frequcntadores dos
0;;tádius 'i:hj ciààde uma tarde
hastante agradável no dia 7
(le' sQt?mbr.o, terça-feira.

NA
. -

-' ,

-: MUiTUA (,AIAR1NEN1E DE
,'UMA ORGANIIACAO

,

.

'SEGUROS' GERAIS'
A " SEU SERVI�O

\\�;�".' .�

.

, .,�";�'''' ,-

'�1'\ {.!�J' ,
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"" 1- ;<u, '�'I'!l!-
•

Z ;. '1 :?' :T-' ;,.\_.,,-.� �J.
"

,

C-"O''-'�'-. .

-
.

"

,

OIL
e estende sôhre

película
LuNGA VID.�,

" '",r'

�:- v.;
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PSD
CONVEM S A B-E R

I"IA':VRiCi.J1:,A NA ESCO� aludida e",,-:o.iu.
LA DE .SARGENTOS DAS Pa�a malOi' .esola.recimento RIO, 18 (Meridional) _dos interessados, o curso t<>l"�ARMAS

a duração de um ano, findo o O "Diário Oficia!" já pu-
Acha..se abertal no 23.!O R-egi� qual, O candidato Sel-:ã. promo, blicou a portaria 99 baí

mento de Infantaria a. inseri_ vído ii: graduação de 3.0 sar, xada pelo superintendente
çãO para. a. matricula rn-a Esco_

tgento,
com v,(lncimento:� rnen; da SUMOC. Divulgou-se emIa" de Sargentos d� Minas Ge- saís dei c-s 3.000,00. São Paulo rta"

_� ' ..... I u:- aue a po •

rais. Os requerimentos deverão' '" � .. <Ir- '!- ....
-.. .

'.'.
-

••

Sel' �entados na Secretaría CONCURSO DE ADMIS.. rra serra
: modífícada, mas

do '23p R. I. atê lO dia 23

dOI
SIlO AO COLE'GIO

lôntem
a SOMOC esteve

cOf.['ente_t mês.' NAVAL reunida-e o sr, Osvaldo A-

Ih
Os ;�ft�l'e�dos poderão �dO- Comunicou_nos o Delegado da .ranha nada tratou- Sabe-se,
"?r ln otmaçoes na refm".l a. '"

A hS•.cretii.r.ta. para eontecção do C-J.pitania dos Portos do Est.a;. porem, q'!1e o sr. ran a

req'Ll,i('lZ'imento A matrIcula, nal (çonéIul na 2.:1 página letlli I.) mandou reestudar o assun-

o vizinho munícípío de ChI!;. Acompanhando o tibno {'i.;ô_

;-,3,1' ""'em atravessa:ndo uma, dali lutivo 'do progresso, a adnúnis..
:fases .maís decisivas e impor- tração municipal vai inaugurfl,l'
csntes _ da sua vírla economíca oe no dia 29 do corrente o novo

progressista, isso devido ao prédio da Pl'E'teitUl'B., cuja ir�t ..
.esforço abnegado e patríôtíee dativa' f1;0 prefeito Júlio
tl� !Sua. 'POJiu1!lçt,o. (J.ue tear! 8chramm vinh3i $e impondo (iÓ.,
compr'eendido cívícarnants, a 1:1..0. mo uma imperiosa necessidade
,�ão da, responsabilidade que ca., para l)'l'e!encIH�l." a l'!lcuna g:u-e
be a cMa. bras]_leiro, na CO�f)(,'- se f�ia sentir no atendimento
ração do seu trabalho pela C<1U- aos l"-ec1am·;)s de ordem admí;
ai. do bi.1n)c -elitar ooletív o. nístratfva;
Ec.onómicament::;.. município Para. o ato inaugural, fui. eJ�I..
,le Ga.spar vem OCUpéturlo jug-:.l!I' borado o seg11int-e programa
de merecido destaque entre as festIvo:
demais comunas do Ei:tado,
onde o ,seu nrvel de progresso
i.ndustrial e d-a Iavoura perrní ,

tem assegurar_lhe
-

posição prt,
"Uegiad...'\ no c€;llà:Jio políti.cü_c ..

conômico de Sa;nta C,üIDi.."la.

rírnoníaa relativas ao lançamen..
to da pedra· fundamental

'

do
Posto de Saúde e Delegacia. , de,
Policia: às 15,30 horas � Lan;
çam,',nto da pedra fundamental
do novo prédio do Branco Inoo
discursando na ocssíão 10 SJ·. Ge
nésio Mirànda Lins; às 16 ho,
l't]S - eOllcentraç'ão das €mbaL
XW1"!:'S ,-!'.:te �guic'ão rumo a Bel
chior onde haverá. suculento
churrascada ofet"l€lCidal pelo 11'01.,
vo daqueãa localidade; às·' 22:
horas -- baile nos salões do Ci_
ne União, patrocinado Pêl.'\. IS.

i:, P.. .Ah'fi'Hldt>" «reveíllon» que
Dia 28 - às 14 horas - re., !;'fm1;n.rá C·JDl a presença do

erpção !h') EXUlO" 81'. fJ.o'rc";-;a,. i!-::xll1o. Sr. Gove1�nador do Esh1..

dOr do Estado e comitiva" na, IdO 'e comitivlt.
esquina da rua Barão do' Rio '",-- aGJS '4
Branco; às 14,30 horas - ce· Dia 29 - às 9 horas - Mjs-

Em leão O Governador Do Estado ,'_�

Seguiu para o. sol o sr. Iriotu Bornhausen
Iode vai iua o�orar i til po rt anles
FPOLIS, 18 (Ag. Nac.)

-lfUndamental
do Posto de Sui110� tério da Agricultul'a.._e o Esta..

Seguiu hoje para Q sul do lib_ cultura de Tubarfão, Obl1ai que do. No ensctio, S. Excía;, visita.
tado,_o,governador lrineu Born� será. realizada em virtude do rã as obt'as da ,estrad:aJ Rio do
haUsf�,},.develtdo lançar a pedrll acordo firmado eilltre .Q Minis.. Pasto, uma das ma�s importan_

."tiI_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiililliiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiilii!jr I tes obras realizadas no EstadlO
II: nestes últimos dnca anos. 'A

dita rodov:Lal ligar,â , (.;. planalto
serrano' com o entl'Oncrune-lito
ferroviário,' entre Tuõa:rão eI os

portCls d,e. Laguna e I(mbiüíba

ooras

sa. catnrel om ação (b gracas,
df�fronte ao oedifíci,Q da. Prefei..
tura, às 930 horas --- d'iscm'sÜ'
do mo, P.reféito Municillal. De.
senlace da fita inaugural 'Ú

descerramento da placa cerne

e de';Cel"lmmento' da placar COJ

mel\\O;rftt!vll. pelo Exmo. Sr. GD
vel·n.adül'" do Estado; Benção da
Edifício da Prefeihira pelo
Revmo. Padl� Vigárió da Paró.
q,("w,� Irfl 1» hor'8JS .- Hastea..
mento ,dos pendõ;es Noa:cional e

Estadtk'1l. Discurso do orado- o

fícía], sr. Jayme
-

Bedusehí: às
11 ho1'8.s - Inaugtu'ação da ga,
leria dos prefeitos e il1!;faJaçã.o
f,'{<.() r.)�'tr.>Jl;l.(l do 1$mO. 81'. oo,
vl3l'nu,dor na S,a�á. de vísítcs.
Falará neste ata (l dr. GlaucO
B�d\lsch1l. Se�ão solene na C�,_
mara Muni<:ipalt ouvluil,')_s"" na

ocasH!o a o!'n.t:;ào .� cargo (1,:; ve-,
,'e'l.dcl' CILÍ']O'.9 Barbos'! i?:mt:es;
às 12,30 lloras - Ba.nllll!�rte nOs
salões dl/Ji. C'l!'Aê 'Uni!lo em hO'
menagem. ao Exmo. Sr, Gov<!r�
,nador do. Estado; i't.s 14,:10 ho_
ras __: Visita ,ao Grupo I!Js-C'.o!s.l';
COLégio das Irn�l1os e obras ,da
;t:greja Matriz. So}enid'J;d-e rela..
tiva à fixação da. .plac:t1. «Rua
Pref,Eíto Leopo'lâ'o SCll'l"amm,>,
em: substituição· a da «Rua 18
de Marçl12>. Nessa soI'eonidadQ
fa;la;rá o dr. Abelal'do Viana; àS

16,30 horas - Vi�it!1. (L:) local
onde' s-er.ã."con3truidil. a . ponto
sobre o rió Itajai..Âçü, ptW'rL H

ma.rgem, <"tsquerd.a•.

pel'ffiitindo, dest'al'te; o

-escoam-ento da pro.duão
Pecuária.1 dos municípiros serl'a...
n{)s '€I. quiçá da llUlior[ pa'rte dos Land' - . Rover

"SAMARCO S. A."
-:- Blúmenau -

Alfredo Campos

'Su:;ts -Cargas para Curitiba e Interior do Esfacto
do Paràná à,-

EMPREZA DE TRANSPORTES fRENIEl S. A.
Rua Sao Paulo, 1184 - Fone, 1414

C·ONYENÇAO
NO PRO'XIMO DOMINGO, DI-A 22 DO (ORRENTE, O Partido Social Democrático fará realizar a sua Convenção Municipal, quando serão. indicados ao esclarecido Eleitorado

nauense os candidatos a Vereador, que sob a legenda do P. S. D. con�orrerão às eleições marcadas para o dia 3 de outubro vindouro.
.

.

; �
'.

., ..

A Sessão de Encerramento da (onvençãoterá lugar no"retinlo da Câmara Municipal, às 10 horas do mesmo dia, para a qual !ão convidados 0,1 correligionários, simpatizantes
,povo em geral, conforme consta do edital de convocação, expedido pelo Diretório e publicado em outro local desfa p,ágin�. .

.

��-=��������-=�-------=��--��������.

•
Nerêu julgado, pelOS

seus· adversários
de reputação ilibada
e com relevantes "O ponto mais 'alto. da tacões, mas entrava no voca o líder da Oposição,
serviços prestados ao carreira 'política de l1erêu âmago de cada assunto Prado Kelly',:.,� o relator es-

no�so municipio. O Ramos foi o período em que pronul1ciaciava-se· sobre pedal de caâa um dos capi-
seu passado, a sua I' presidiu a Comissãd elabo· mérito de cada tese, procu. tulos ou secções, de projete.
capacidade de traba-

:
radora do projéto constitu- rando reduzir a um deno- . Não raro, a faina se prolon

lho e as suas virtudes cional de 1946. Quem as- minador comum as tendên"lgaVà até ás 3 da madruga·:a
são uma garantia de sistiu o labôr intenso desta, das dispersas reveladas pe.. n::> inverno duro. Mas no

que Blumenau' com das 9 horas da n1.anhã até .la discussão, Quando nuo· fJutro dia· à hora do éostu
êle, será dignamente fl madrugada, durante 6 �lavia sessão à noite, conti-Ime, retomava-s� a rotina.

representada na As- mêses a fio, poderá dizer a nuava a labuta no aparta- A saude d!,! mUltas ressen

sembléia. Legislativa fibra daquele trabalhador mento da avenida Atlanti. tia-se, mas Nereu cada vez

Estanua!. . infatigavel, que não presi. ca, onde o presidente da Co· imais verde, era de ferro.
dia apenas os debates e vo- missão Constitucional con- (ConcluI na 2.a llá.gina letra. D)

...- _. ......__ . - -
-

..... .._-_ ..__ ..,- ......_.._ ...-_....._�.-

-

les�eitavel e les�eita�o
é o cidadão de vida exemplar,

. :rodo cidadão, brasileiro, no ,uso e goso dos seus'
dIreItos e garantlas assegm:lados Pela Con�tithicão

'

não pode nem deve temer ameaças de quem, co;;_ par'cela do Poder Público ou função' de cargo público,
procure cercear-lhe a liberdade de pensamento 'ou
maIl}felft�ção político·partidária. , ,

.

_

O homem público que assim procede dá mostras
dEiprimarismo político, cívicO' e moral, evidenciando

uma. formação tipicamente anti-democrática; somen
te possivel nos regimens ditatoriais, como os totalitá
rios, de tão triste memória para OS povos. Mostra êle
desconhecer a essencia do nosso regime democrático,
que a nossa Constituição diz "baseado na plu�alidade'
dos partidos e na garanti� dos direitos fundamentais
dO' homem".

o 'sr. Irineu Bornhausen - P. S.D., apesar da sua .ampl·cl sair do Ministéri.n deu O. que
que às funçõ.es de presidente sede-, teVi� que ser :feita nos pode para ,a U.D.N. catari�
.dn: u..D,N. acumula -as de go. salões do demo·cratico clubt� nense. Os jeeps já estão che.
vernnçlor do· Estado - d�sdc "15 de Outubr{)". gando. ,E o sr· Bornhausen
o dia 'da convençã-o do P.S,- E a seSsão final. no. maio::.' não p·ara. Veio do Oesoo, ond'c
D •. ficou alarmado. espaço fechado da Capital: o visitou os município.s que, a

,
.-E'· que os, seus adoradores Cine-Ritz. 22 do corrente, vão eleger seu. l1.ão se cansavam de dizer�lhe A diferença, entre o parti. pr.ef�ito. Visito.U �gualmente

que o P. S,.._D. não existia d� �omin_ante_t?o -que não e- -:::s de Taió te Ituporanga, onde
mais. E que as ,eleições de ,ou· xlstla maIS, poa a pulga atrás tambem haverá .eleição muni.
tubro s.eriam como as clt: !tu. da crelha do sr. Bornhaus-tõ:1, I cipal neste mês, Agora vai pa�
poranga - onde _-até c1efuntfl que, �ercebend�_a, começou a rR o"' sul, plantar pedras inau.
voto.U ,-� e de TllrV{) - cujas acreditar no P. S.D. e a desa. gurais.
urnas, depois de ajuizadas, fo- creditar 11o.s 1i\eus bajulad�res.

'

Para evitar a revolta dos
rnm manipuladas por mágicos D.l·sd� ;aqlK!la data, o correli- contribuintes,. prorr.ogou para
d,,! O�?' 'g.lonarlO �U.? a U.D.N. perde- depois da eleição a cobrança

,PC\l<:<). :lntes d<!. memoravel na. se cJeito passo.u o governp d� imposto territorial, escon
.!lssembleHl pessed!sta, hOUVJ para trai' e assumiu a preSl_ dendo ,;;) enorme <:Iumento. fei.

I a. dfJ pi:!rtido d� si�l!ação.

Rea�1
dencia do p3,rtido, E pôs o pé tI} à guisa d.e revisão e mistu

hzo�-s; na propna s,ede, a; n:! est�ada, p(lra faZleI' a caba-, rando. os .nteresses rasteir,Qs
C::m11I!fW, sem e.spaço. E la la ,eleltcral. O sr, C1eofas -I da !>oltticagem udenista com
mesmo a encerl't'ram. A do hOJe apedrejado -. antes de ia" sU1."lel'iol'�� -inMl'ê<:SP_;:; ria..

_
Somente às Leis devemos obediencia, pois a nos,·.

sa Constituição assegura qUe Hninguem pode ser obri
gado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão
em virtude da lei".� como tambem ql.le ':,por motivo
de convicção religiosa, filosófica ou política, ninguem
será privad9 de nenhum dos seus direitosH•

------------------��.....--�------���-=��------���--������--��--���;���-

ad'ministragão" públiC'â. Os lnU. v-ersos fUllcionári�s têm sid�
nicipios' catarinenses sorr.em· arbitrál'Í$U.ente' desl\>cados da
a atitude discriminatória do. sua residencia para pontos dis_
Po.der ud·enista: (lS de prefeito taT,ltes, e meSmo ,removidos
da situação. já receberam. pm' ex�oficio, muito embora a lei
adiantamento, suas cotas: o.S proíba formalm.ente tais atos,
outro.s não rec.eberãQ tão ce. <cm vésperas de eleição.
do, muito .embo.ra o. prazo já
estej:l esgotado e 'o, governo De paI: com ess'� t.ol de pro
alardeie que· tem suas contas videncias co'�ctoras e im�l'ais,
rigo.rosamente em dia! aí estão; diárias e dclo.rosas,

as ameaças e multas políticas
A perseguíção aos adversá- aplicadas aos adversários p,e.

rios continua obstinada ia fri- lQs cOl'relígionários da U.D,-
roz_ N)..�Afê� ultimaS di!1.(t. ri;'... 'N" nnn � ,nl''; �i01'<"c".�'t"\"'f 'nnd 1"*�'f'Oo_
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