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Nao Se &onslrói Coml· ·Mentira

de, localizac'l em

criado pela ben;mérj�a' Socie(}2.!le
Criciumcnsc de Assistf'ncia
Necessitados e des!i,,�10 a

lhe!' m:;nores desumpat' elos.
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•4.ustregesilo de AUmydê
O G-:'Vêl'110 só tem uma de, Ué sempre, pui: menns que

tesa, 110 caso do crime da rua ('onvenha.
TOl1el(;'iros: a de sustentar fi Defendê.lo com embustes e
tese de sua completa igno; subi'-rfúgios �ó dá "� resulta
rancía da trama ignominiosa. do do COffiurOltl[·tê-lo aínoa
Cumpre, portanto, que os mais.

..

seus defensores falem sem DIZER; por exemplo, que
'subterfúgios. digam a verda,

.

os membros dn Guarda Pes,----����.-=-��--���-------.�--��--------------------���...--------------�----*-----��--------�--�------�--- -------------..--------------------�--------------�-----------.------� soaI são hO�2ns de benl;
quando é público, notóru,
rigorosamente comprovado
que são muitos deles assassi.,
nos, traficantes, mo rrl,;:oims
falaos ,� ch.pntagi.<;i-r"" (> usar
de um argumento cancíoso
que agrava a poslçii;' tlo g,i.
vêrnc-

.

O melhor tería sido dízer
que ínfelízmente a Gll:lrdn
Pessoal tinha elomcntcs. per.
níelosos que, pensando em ser

agradáveis aos seus chefes.
conspiraram, por conta. pró ..

prla, contra a vida do jnrna�
lista cuja ação na Imprensa
se tornara íneômodn.

. NADA S� Dode
.

construtr
sobre a mentira, porque mais
depressa se l1ega o mcntlros t
d�', que o eôxo. Vir a púhlieo
lnoceittar a Guarda Pessoal.
nestn altura dos :l{'ülltt't'inwl1-
tos, parece um aehincalh- ln�
tolerável. A menos que (J CGn�
celto de decêneia, honesüda,
dp ., correção est ej:1 dt' tal
n:od;) .suln;:ertido: (!U; homí,

1\1:URIAE' 21 (Mer·id.) .� cldas, ladrões (' 1alR1U'IOS. pas
sem agora n figural' entre a° tenente-coronel Apolonio gente de bem.

Coelho Junior assegurou ao Mas o que está subvertido

repórter: é o critério dos que Iovnm .�t

"Não experimentei

ne")
intel!�ão. de servir até a sub-

_ s<�rVJencm.
nhuma emoçao em ter cap-
turado Soáres. Foi um ato

simples. Devemo-lo muito
aos nossos auxiliares. Aliág PErçAS LEGI'TlMAS

lUO, 21 (l\{rridional) nem a ordem de prisão con-

F'oi marcado pára hoje, mais tra ele havíamos recebido.
uma reunião do Clube da Agimos em consequencia da
Aeronáutica, afim de dar co· marcha dos acontecimentos

i nhecimento aos SÚ!:l!)S dos ,::1,
na Capital da República".

I
timos aecntccim

...e_I1_1/_,)S_. .

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

IOnda . de boatos·em torno da

11!!!!_�i_�EVE�!ES D!!!oRII���I�ot��s�
I' RIO. 21 (Meridional) - O ou licenciamcnto C:IJ Dr,"'si� Quanio ao m.ais nada de no-'
"'Onrreio da' M:-'nhá" informa dente da ReDública C- Sita voo O sr. Café' Filho muito
'que desci'e ôn�em ,uma onda substituição

-

pelo vice_presi.. tranquilo, ap!:,.;;sentava.so:: .

de boátos a respeito da crise dente, que ôntem m:'srno as·· C(ll�"l di"poslção de' ir '10 Caç"
da· rua Toneleiros está circu- sumiria o governo. tete, Gl1dê; ia ver o sr. Laudo
lando.

.

Os telefonemas aos jornais vai F'<mtes, st'gundo diss·: u
. .

Os b�átos tiravam suas COl1- ,não· pa,ravam; Os generais eH.;. reportagrm.
ssqüêncilis; envo1"e11(1:I ora tavam .reunidos J1.3 Ministério --------------

.. uma p.: ssoa ora OI.lira,. ,�hf):" da Guerra e, o
.

sr. Amaral 11 O (ONGRI:'SSO ME
.

�, -

rg�htIó 'me'smô até � únuneià 're�rà�:l�:::OCh::ad:n;:é�:' TROPOLlTANO' DE
�.

_�Ó_D,rBS
.

�O �3Vernn Munlci�al inau�ur��as ôotem '�����f��1t����� _:''''\- �!T����!,�a;i ._
SnleO·ld.'!ldes O ! ua'vero'ador B"'--'----h"-c.--'_'--'--' ç.ão a Gregório, Climétio e s� a l!au���ado, no PIOX1m?,U Q oro ausen - S�areS, s·eus comnarsaS, que dl'e� prn�elIO, prJlongando.sl,;

trriam revelado tudo com ri- at, .0 dia" � d� setc!_!1br.:)" .o
\"�l'n(l do !'n;el'eito Hercili'l t Em seguida realisou-se a Aehilles Ba]sini. quésa de detalhes. D:cI:no, �.rH:'1elro Congressó
D_u�kl',. em

..

cujà administra-l inauguração do prédio oe dos Findas as c·�rimonias inau-' A repor�ag""'1 esteve :19 M,�trDt�ohtan� de: ;Estudantes,ca:') vem reaflrnwndo seu!! p.l-ll'.2tratos de g. exda. o sr. Go- gurais, rumou a caravana go- gabinc'le d: sr . .João Café Fi- �u·.-, 1;'1) ,:':��t��c!n:o da U�E,tdóíieo::; propósitcs de b<:'n vlrnadol' e do G.l. Pedro v,�rnamental pura a estrada lho )'v1uitas conf'er-::ncitls..�o,nenageur!'l .

sk ano a '!!11-'servir à coJ(�tividlide blu!l1t- Christian!) ,Ft'ddersén, tendo de MI!�sarandllba, onde pro- gel{ie entr;ndo (' saill(l',

lU_j
��.'ens� b,::·aslle\ra· A presidünaIl'HWilSE·. Atrllc{;:ndo ao convi. falado néssu ocasião a,s alunas, cedeu�sr a inauguração da do CUII10 nos tUtimos dias. Cid ,de honra do conclave ca�

:p 'lnt: lhe. foi f.: ito, l) gOV!!l'- Marlene Mall5iktÇ. e Neusa Escola J\Iunicipal.. "Euclides _
._., __ bera ao sr. Herbert Moses,nado!' Il'll1cU B:rnhallsen. Pl'ov,,,si, fazendo um peql�n.J! da Cunha". A' chegada aí(} 10- � A N UNe I E M S���1d\) ,!)1"é-;;id.2nt:?- da

,
c':}�i�ucompareceu às .::p!eridas ';;0. histórico sobre 03 hom·enu-; cal, o sr. governad,!:;r, e sua k E S T F O L H A

SU,) orgunlzadOIU o aCadeHlJ:.lmJldadcs, pr,:sidí�do ns influ· grados. Falou, (lll seguida, em' ilustre comitiva, foram. sau- . A co Alb-:rto �%lama.
g;urações' ('siabekddas 11:1 nOlUe da Sociedade Amigos' dados por um aluno do esta- '

_

f.::���'anja pr(>'ii:m1-�qtt· (la!'",- f�ilN���:n�ll:�,U'o�f:l�·i:.:�l"���er���: �:�����,a:?L�;lte���Cd�s�u'.at��� Mnllor3-�-a- O �rª�ua I �e Ô'U�U·el·S fA's -g,30 lK ras t!"ve lugar ri talJC'lrcimentJ uma b�'Jgrafia ç-ão do prefeito Hercílio Dee- A . J Iinauguradi; do liovo e D't'). do natrono d,; mesmo. Em no- Ire e do governador Bornhau- . U "

'l
-

. derna edifieio d:oi Intcnd<:l'l'l j me-do governador, agradeceu �(:nl no. terr�nJ' do: ensino no .,:.
..

.

'

táculos emSallta C�tarjna, Dislrltal.� às 9 11')1'':s, a in.Hl- a.', !1ü!1Wnagells o rl'epntado Estado, o sr. 'Inspetor Esco-

con�ela�fiS 3 �3rt'·r '�e t9'42 ""
.

já tendo programado um 'guração do, Grtl!10 BsC·(1).r ._ .- - - - - - - - 'lar Alirió d.e Almeida, .

"Ce]· P,edro Christiano J?e ,i� Ontro -

1'\ ·s 'on
"

s d
.

festival em Joinvi�e,. no dia der.sen", cuJa solenidade o!Jc- IA S ..fI I etro e
" p;:. re�ornl) à -yna Itoupava,11 de setembro proxlmo, do d:::cen:lJ segUinte .pí'ognlll1rl. I'.-b _ t-d'
tql amda,. ofereclda à_ comiti-

iomar louvável qual participarão e:::n.s.)" 1.0·:.... Hino :'1l1ebl1nJ; 1.':' guerra I sr a OS . va governamental um coque�
. . .

t'
,

l' n � • Saudação à Br"ldf·lt�a. pr'IH '1_ ·i. t.,1 1:0 hotel eb praça, tendo lHO. 21 (Mcrirl.) - A Cr,m�ssiju pUl':; (! e,irilph'sl11eliti" a flT,ual 'lei

lTnEl�NlaO=:'vR-:---I'['c:P-�R�EV��faN�-1�u:'��O�'-:S'�-Rnr��(l_An_aR'__ L20.a_sPáLgAID(llEJR"toraA"n l-fll�,-.1!n(I�Ollo.•�;:gl}:�1'1al�da:Islcllll�a�aM��,�1·:l.C,;�I)V'I:�Ir� TIANPOer1o,$20 (VUlepf)..namF.�lrfaanSl ��t����Id1�d�t� aftg��rl���:> P1: I ��te��st!��rao!�in;:i���:nt:�u;��,s�. �!�oi���lli��a�:n:dc�;!l�:z:;:r;�ag:'
'.

. _

' " _ ,
.

�, . ..
chille.,; Balsini, 'a carinhosa

a-I
pr�siãeneía do sr. Alobio de Car.·; <Iestin:.u]'<) ao mesmo fim.' Mas, o

'. '. . .. ..
.

I
Rocha; 4.

-

... _ A Criança B]·a·"! pos{,:s hoje em lib:rdade ou- colltida fIfi povo de VUa ltou- valho, para prG!iUl,eiar-s2 sobre o

j
,{'II relaior, sr. Ferreira d� Souza;

'.
..' ." ,

..siIl'·ru,. }1e!a a'una glke Tscllirl1ros' oitocentos px-cembaten- projet.o iln (':,mam que pl"wroga, pr<:'fi'l'iu dei:ldi-l[s de j",do pMavIgHâne:ü:i. pojs, ':.s tiliha "is-. sowski, ul('fjill3 i·(.�jdellt{' no te,}; r]J União Franc.'.;sa. prisio- . submeter ii t'.ollsiderA�iio dos seus
to nOS comíci:Js 'no Rio, au'-; Brl1'�il h{l [,:WIi<l;-: li nlC';,.?S,' nfil'os àe· guerra' dos Vict.1Y.H_ j pares um substitutivo, que foi a-
qUàis O sr. Cad:s Lac'Cr(;n ["" ten'_;" :,.", ('x�.'rpss<id() muito nh('n(;'��. mas as informações � provado :'.pús Eg(·iro� debates. No.nhá. c0n1119recído. A prindpj'J h ll1 no idioma português, () nãl) iIidl1iam'o gen:!'al Chl'i>. .•O's Ba'. res e Cale'5

: pureC'JI' qu;, o s;·nador p(,lo Ria
p:nsou que seguiam l'1e. o sr'. que v:m.de:l:rmstrar 'a 'eficjen� tim� de Castl'Íes cntre el-'s. í Grandc do Norif' elah_oroll a res�
Tenôrio, má,s ,de ;:>ois Úei:>C(l .. cia elo) enslno naque}e �slnbe� S{"[,1Jl1do uma transmissão da i peito o jlalpitante problema füi
briu qU€ tratava.se do j"rna- lecÍmcnlo; Il.o Saudação. do 0� radw Viet-l'.1inh, o her·;) i de I:exfiustivamcnte cxaminado nos
lis1 a . Carlos Laécl'da, pj. r:Jdor oficial. �'cb: ;,lI': 'Emilio Dipli Bien.Phu espera ser, li- S('llS diren'l1t�s ::-.,peclos. Afirmou
nil)qo-o,

.

Jurk. b:'Idnrlo ainda hOi"!, O:fe:t"ê�cmos aos ímalhores preços: :�. �:!��ãO�U��l: �Oi�:�� i�t dae l:�Melciro e as localidiades de T�· mergencía, {"tá se torn�.ndo porm'nte, Ca.eho!li1'a· e 'E.rmo. Esterelizadores para café I as"m dizer "permmwnte", poisEm Praia Grande' :roi por S.
I já "em S{,llC� :pl'ctrol<!'\cla desdeexcia.' .imiugUr:ido o magnifico G.

.." 1!l42, pnra na' prática atentar con-CafeteirasE. Bulcã(l Viana, de cinco salaS e t.['n o direito da fiC<lPl'icdade, g3-nutras dependenclns, tendo anexn rantid:l peln Constituição, umn vez
a :resirlel1�ia do diretor. Vitrines nara balcão ql1e, em numerosos c;:.sos, colQca

. --Í''"''''c '.,!!p'

l'
�enhorlo:; ('1)1 condiçõos de inie-Nq distrito de Jacinto Machado, - ...� riN'jclade diante d� incluilinos. Ad'fu-Se a inaugUTação de uma só- Esiufas de diversos tanlal1hos proposi!o eitJu um grande comer.'lida 'ponte de 40 metros sDbre o

\
c;ante, sócio d; uma da'! maiorl'sdo das -Péd:r!ls, melhOramento ês� Chapas elétricas Úrmas desia capital, que eontin(H:l

se também aguardado :hã longos pagando [mo cruzeiros mensais' de
anos' pelos seus n1Dradores e só "Iuguel por uma cns� d'e pl'oprie-'agora, gl'ac.:l..� fi operOSidade do a- Cortadores de :frios ! da{>e de um cidadão pobre, se com-tual Gov�rno. Regressando à séde p'>.rarmos os s�us recursos com os
municipal, foi o Governador ho�

BIt t· b 1
� I de;:se seq riqul<simo inquilhlO..

.' . �".

a flnc
..
as au oma lcas para a caomenageado com uma churraseada

.. -,,__ O su)1stitüti\'o do sr. Ferreira 41('d t 1 d· :]r �",'\;I',<.� .;.-:101'. .��d••�.�ur:m e a qua lSCttt'Saram os srs, .;,.. . .m- t�<;C:;; ·'lf.'·"��_·oIi""";
Hulse e l'�r fim o. Governador. Mário Gottardi, Eruneglldo Corbe
Após br:ve parada no distrito de lini, Voln:i c<>lliço de OliveirL1. CeI.

).!aracajau, chegou s'. exeh,; cer- Ari�ti!iano R:;\mos, -ArDIdo Carvn
um' 'ca d::s 18 horas na cidade àa Ara- lho e <I G:ov"'TlUldor lrineu Born-'

. .

I ranguá, sendo recepcionndo 1'0:: hau�en·.
'

'

cti.".-IIIIlII..--IIIII-_-1riiI .grand: ntimero 'fIe amigos e cO'!'- A' tnrde !lo excia. e 11 sua eomi-
rdigionários na séde' do FrOllteira tiva,. acompanhados <1e váriiJs pró-'

: Çlube. onde Ih" roi lsel'VidO . uÍn 'ce�cs visitaram o' distrito de. Me-

; esqu;teL leiro, tOnl!:ndo parte .ali nas festi-

'! I vidades religiosa; em honra de S.
, Ontem. domingo, {j Güverl1luJor

I
,}loque e N. Sra. da Gloria, cuja

,I :So"nhau5im" visitou 08 di"tri1os de prociss50 aeoll1pnnharam pelas
&...._.._IÍIIII ..__� Praia ·Grande. Jacint" MachadO e, ruas da_ vila. ':

I REVELa o IRMãO DE CLIMERIO
os DNTEGEDENTES DO FASGIHORD

..
-

.

Dlentre ,os municíoíos em exercendo corri fidelidade seu
que $13 rcatísarão a� eleições voto de ccnscíencía para
no dia de' hOje, destacam.se maior garantia na: preserva
os d,;: ltupórangâ, Tàió, TUf- ção do. rCgime demoerátíco e
VO, . Tangará' e Guaramirim, pela tranquílídade da familia
nos quais tódos os partidos I brasileira, s .b cujos alíeerces
l�galm!nte registrados,

.

ccn, d.eyerão ,r·��{)us.ur, as mai� glo,
�orr.era'i.l com seus cándídatos rrosas conquístas do povo 'bra,
a altura de merecerem a eon- slleira que se identificam' na'.
fiança do eleitorado:, ,ordem' e 'no trabalho pacítíco,.No momento em que o pais e construtivo,' ].Jara maior
se· debate numa onda de cri� grandeza e f.::licidade do país.
ses' políticas, agravadas -

com '. ._ '.. .

os. últimos aconteclmentog c- 1 E:ffi déclárações fe.ltás à '::�-
corridos na Capital da Repú, te jornal, o governadcr Ir].

blica, os quais tiveram pro- i ne� �o�nh:1Usen,. af11'lnOl.!- que,
ínnda répercussãó 11'0 espíritn as:,;n�tll:,a o de;se:molat d!ls '�.

da opinião pública, é necessá.,- lelç�es d·=-, }19Jt',,' como -sJF!lples.
rio, que .:;_ nOVO catarínense e 'magIstrado!),' asseverando 'que,
principalnu!ote 0- --eleitorado o g:v'ênlü do Estado assegura."
que ac�rr.irá· às

. urnas, ·hoje,. 'rá a con'mleta' ord.em e' discl
pf:ra sufragar Os ca11didatos :pUna, ,assegurando, ainda to
de su� predileção, rêafirme

.

das as prerrogativas de: iiber_
os s-:ils rn;opósiks de confian_ .dade dE:' vote consckrite ao
Ça nos destinos, do '. Bra.s!l, leitórado..

·

RIO, 21 (Meríd.) - O sr. ! merio o posto de sargento.
Piragibe Almeida, irmão de Píragibe, que trabalha nu-

I Clímérío, revelou que cu- 1'11[,( agência lotéríca em Pe·
m é r i t o c o 11 h e c. e u tropolís- esteve preso para

I G r; e g Q l' i o no 140. Re- averiguações.
gimento de Infantaria,' ou

!lJeja, na. famosa brigada
provísôría formada. em

11930. Alí Gregorio ocupava
o posto de tenente e Cli-

IMais uma .reunião do
I Clube da Aeronaulica
l

Kais�r • Prazer
'·SAM.tiRCO S. A.H
� Blumenau

'1180

l"Ml.is cinCO an05. permitindo q1le.
os GIngueis congelados pela },ei de -

1942 e aumeniados dp 20 po):' c�m-,
c

to 'pela de ln4u sofram aumentos'
anuais de 20"po1' cento, ou de 30'%.
se os imoveis pertencerem a insti-

Souza prorroga :1 lei atu,,1 po"

GERMaNO SlflH·· s. B.
Comércio

Rua 15 de Novembro, 54 Fone

tuiçõ,e,;. dç ))eneficencia que oíe:t;e-

'I
çalll'::lO povo serviços gratuitos,
nu fntem d'., hindicatos operários
ou de "iuvas e orfãos sem maio":
res bens. Quanto aos' alugados .a:

l.comerCi�ntes, industriais, etc., .e o
.

{C(melui na. :?a página letra D)

:BLUi\'lENAU , STA. CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Na Qualidade de Presidente do Diretorín Mrinici
pal, convoca os senhores membros deste diretori();'cor- .

religionarios a simpatizantes para a reunião 'a r�alizar
se no dia 28 de agosto corrente, dômingo, fiO salãó dó
Clube Náutico A:meric3, nesta cidade, ás S horas da

l'loité, com a seguinte otdeil1 ao .dia:
11 - Escolha e proclamação dos candidatos á ve-

readores da Ca'mara MuniCipal;'
.'

21 - Outros assuntos de inté'resse partidarlo,
Blumenau, 20,de .i'gosto de i954.

,

GERMANO BEDUSCHr - Presidente

V!.:ntle-s-e cor Ti�oiivD de 111udanca' ao preêci
'.za visto hs segqírites objetos. Uri'l do:i'i-aitorió:
:5ulada de [antar, Ullm. copa, um relogio Cuco,
radio e' lLlUa. maouina de úé.

'

,'ienJe:se u:rna lrtàqüba de escrever marca
cá de: 'pouco l150:

.

R E P R E! E K T A ( Õ' E S PARA (U II I T I IA
,

:F'íl'(,',a estab'aleclda CNn oscrítórios em Curitiba. Idô..

'fl.Ee. t:!! bem reladonada. lic�ita" Repr.êseút.ações lJor
COiVilSSõE!8 ou CONTA, PROPRIA. ,

:oü_.igil·-se à Caixa' POht:Ü; I5ú. para CA,CTUS, ou
t Av. Vicenje Machado, i8-5.1? C0l1.f.' 504 - CURI'l'IBA
i 1;'AI-'.��'A' .

,:' , ,

..
'

--'------�---_..,.--

ótimos para arrtí

diários para Blu-

perteneês, uma casa

corri 'müito madeira

I
1
l-
I oratíca d€ cosinha e bar.

t

,I
"

Ptocura-se ecónomo, etc. .oreterencía casal com

,--

f '1IIa-se õU Vende ..se
! Uma casa. propría pa
! is' hotel 0'1..1 grande fa-

I úiüia, de alvenaria. córn

I'
2 n.àviní.enros. ínstalacôes
.sanHarIas -completas, si-
tuada em otímn nonto

, d!a l:n:'aia de 'Piçaras..

I'
Vende..;se lotes bem sí

tuados TIf!: mesma pi-ara.
, Infcrmaç';>es com o sr,

Xavier- nesta r�dação.
"

I�:- V'' H D E
.. Quatro lotes de

terra'l1:1 l?câiizados na ltoupa,:aI Norte, bem perto na
! ponte de cimenio ar-

��
.........-- mado. Preço 15.000,00'

'ende�le pór, 'reço cada' um, vende-se tam- '

, bem' um macaco e bom-
de Gtisião ba para camionete· de

pOUC,O, uso, Prece de
ecasiào. Os interessados
diié'jam-se a. Rua Pe�
tropolis - 235.

Caixa, Posta]

VENDE-SE

Os motores ARNO hcnrom o ind�stria naclo?'âF'"
,

éom- suá, qualidcide e eficiência técnica
..

100% gorontidos, porque, durante tôdos oi
fases, de suo fabricação, são submetido, 005
rigo�oso! téstes de CIO - Contrõle Integral
dê Qualidade, único sistema que 90rl;mi8
Q' móxima perfeição fia produção em sirÍól,Por motivo de via

genl.. um quarto fie C3-

'j�.l : dt> madeira à óleo;
UlIHI cópa Iaqueada e

um berço. Preço de 0-

easíâo. Tratar no Ai:'
Úlêi7kín Paulista. à rua

João Pessoa, 1.
.

tima casa na l�raiil. de Cam,
b4rlu, fI m uso de 1 ano, Jiêr
ta da notel {longes.
Infol'nTa('óes na Fai'macin

Sanfa '.I'el'�'Zinha. lt:l)ai. Teia"
f(lne, 180, ®

·MOTORES

••NO
,ARNO S. A. - INDúSTRIA E COMÉRCIO
,Av. AfilO, 240 (Mo6ca) - Tel. 33-Sm. (,1". 8.217 - S, Palil.· fsf, Siiíl Piiuia

Precisa-se de um, que

Ifale dois idiomas, para
hotel na praça. Conce- Distribuidores exclusivos em BLl:fMF:NAU:,
de-se moradia e ali- i ti (ia. Mercantil VícfofPróbst . Ruo 15 de Novembro, ?79
mentação. Bom

ordena-I'
FIt!AI�: RID nt j},MflliD - PÔftTO Uftm - RECIfE

do. Tratar nesta reda-
:'_�' __.iiiiiiiiil_iíiíiiiiiiiiíiiiiiiii_íiiiiii_lii liiiição com Xàvier. ti

'ASI1C! DE MAOUINAS E fUNDICÃO MORltZ'
, .

, De E))MUNDO MORITZ
Rua Uruguai. 80 - Cab:a PDstal, 'a - Telegl';; "MORITZ�

,
' � I.T A J A I -"-'-- ,

Pllbr1eaf;!o de Bal:i.nç:ts de 20. - 30 e 40 k.: - Bombas In:;leslU til!
111' ..._ Eixo para, síltras etreutares - Fura4elru horizonta.l:_ :iii
ra montagem em armação de madeira � Ferragenll eompteta. -
Serra' fita - Plainiu simples, 5& eenr, dé largura. _.:.. Cilindro" 11.11.
'ra, palia,rias, moenda.� para,. cana e dragá., completa. pata. areia ti

pedregWlloll - Oficina de fQn:dição e' estampa.ria ....:.. Projeto., or
çamentos e' demais ln!ormáçõe. na. Fá\J'lca.

ésfáI
r In:_r_,m,ac:ões'

nesta

I çào.

'Uin,' terreno e duas
casas de madeira, situa
das a Rua Bejani..im '

Coristant, perto do 'ar

mazem Eduardo Santos.
reda- I

I
levisão, tais como o notá
vel piánista Hamilton, t\�;

grados ar-tistas do "prüarJ- Radio Nacional e Wilson de ]
C!a-:'ting" nacional, inclusive Andrade e outros, de reno·,I'artistas das Emissoras A,,- me mo "Broadcasting" bra-\sociadas e da Rádio Nacio- sileiro.
na!.

'

Tratando-se de espetácu:-
Com o mesmo objt�Uvo, '05 inéditds pára o públieo

esteve ontem nesta cidatlic, blumenauense, a intereu
J s�. Ferdinando Aguiar, sante iniciativa da RádÍo

Ida Rádio 'l'elevisão do Pa- TelevisãJ Paraná· será aeo

i raná, que aqui veiu estudar lhida com geral agrado E

'I
as possibilidades de efetuar apbio, porquanto a h�levi
um ou mais espetá�'lÜos, são no Brasil vem co'nquis

i com a apresentação de vá- tando os mais sígn1ficaiívos
I rios artistas de radio e te- aplausos e o anirriadQf ill-

; (ORJUME �f�NS� SAN. �entivo.

!DER (Em hquldaçao)' Si �...............-1I1

---.;----_.;._.;,;.---.:_-,;.,

I' Assembléia Geral
Edital de Convocação-

I
Pelo !)res::nte ficam COIh

vidados os senhores acionistas
. d,,,sta SJciedáde para compa
-

reccrem a ass:mbléia geral a.

realizar.se no dia 31 do cor

r.eúte mês, às quinze hóras. 1'10
edifício a rua 2 de setembro
D'O 2,519. afim de d·:>liberol',:;;ln
sobre a seguinte

ORDE1\! DO DIA
1·0) Iten 4,0 do artigo 140

d'J decreto lei 2627. de 26
setembro dê 1940:
2,0) Outro;; assunt'JS de

tcresse social.
Bltim:nau, 16 de agosto de'

1954. i�'
Afonso Sander

Liquidante

Por motivo de me

dança, vende ..se ou'
aluga-se fina reii-

denéia
Com fundos para o

:Rio Itajaí. à Rua Repú.
blica Argentina, Ponta
Aguda, Qom :3 dormiU);.
rios, fogâo e aqu�ced('r
elétricos, g�mlgem, ' dé.

- pendências completas
pnrá empregada, etc.:.
INFORMAÇÓES ccln Q

Gel'el1te da Casa "A Ca
pitar'.

Uma' ótima l'esidencia'
'na run Carlos Frederico
ni8l'h5b�e�er. !llUdos pa
ra o ItaJaI -Açn, l1Uffi. ter�

I
rCll(j rie 2.200m:!. (Dois
l'1"N·1 e duz?ntos métros

qU:J.dn,dosi, cnni 2 pavi
I 'flte'Mos liivididos 'enl

r qtuiIl't.,JS amplos e eOl,-

fOi:.'távéls. Local apl'üzí·
'vi.:l e próxünú da:' iaa
lu.

, 'lnfonna('óes deta:lha
dat1 na ürg:llliz:1ção BIu

, ;rtléltauense Ltda. nm' 15

i de Novembm, R70,1'.0 a.

��--�.--------��--�

'VENDE ..Si'

Vendem-se Urgente

I !rm�;�de se..s

f e áwlhados. situado em

� !9éal í1:róxirno aó c'entro,
K 'caprit:,ho�m�ellte ll:stala�

f'\ do, l'OUfa'iHio CCt1'\ boa· e
, --_

,i?i1€'cionaga fregl.lf,;Zia, 'CHEVROLET 1954-0K." .,!�al'antihdo-se uma óti�

r!Il2 l·Emd�. Pl'eCQ V:lnt.'â·
'i jcisi�:"1iitlJ.ü. Inf�Tmncões VENDE-SE urgente se

dan 4 pbrtas, supér-lu-
! rHuenBt'! L.da., Rua 10 xo, mecânico, ra:Ho au

i-'d<�NO\�érribro, 870. 1_0 a. ' tomático' ar quente e

�_� _ '__ frio,. faixa branca, efé.
_"'''iMqtiH'&iiajt''j6i' 'I. ú!_! Base: ;i80 mil - aceito

r�1 ofe,rtas: ,',

L. ,,', " ',' III GIG!
�

TeL 1212 ..

i , R E ( I SAM '" S f 1, '

. ,..;., ·.tO _1,11 i I aLas,

f ! ��,!���;�i._�����f��·��il
�

j De um !'apaz: de me- I t� AAJt:lt E MIIN"lilES inor idade. qUe apresell., ! � A.. l. II 'f'V �
, te btlit:3 l'eferenc�as, parti !I

�:" ,�-, ",
'

i
1

� .' ;>4;2 'E 'i' =frnas de- é'�(!u. �5por_ �.

co..-�c�a� m1eu..a�a. , !� te, révólv6.r6( Plstôl:i:s �
:mal� d01S

. aprel1d�z.e:..: i;>� etc. -:- Qualquer, mar- .�
Se!H'lo tU'n paTa rêIoJ?�i' l: � " ��, ,co?tl!�&"t�SE �
ro e outro para 0u'!'i�1es.

jl"� .- ',,, ';;'. NA
'. �

Irtforj;n�lções na :Rele'-" t� (asa Pesca e (aca �
joaria Scbv:abe � RUf!- f,� ,:.:.,:. .', BLUMENAlJ .:._ !
15 novo S28. '�ll�f Rll� 15 d� Nov., 1301 �

tlt� � .�il.
��_� ���;·t!'i·i�.!':i:!"!�������'!�'�-Z���� :;._ '-_--'-...._ .�----........--.;..;..-----

duas mãquinas de es

'crever ,alemãs, último
modelo.. recem chegadas
'novinhas em folha. -

Preço: 16 mil - aceito
ofertas:
GrGI - Te!. 1212.

Um

ME N S A E,S
( R $ 919,30VfNDf.Sf

e todos pneus novos.

E mais 5 casas residenciais, todas novas,

irisiaiaçÕes sanitárias. Preço de Ocasião.

Informações com Co proprietário Emílio da Veiga, ( A S A
Bo(.'uiuva, em TIMBO'.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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•

a servIço
do Brasil

Hart�ll não concordava!
com os pessimistas, com os!
cassan.dras de mau agouro.
que vrvem a predtzer a ruína
do Brasil.

'

"Sem dúvida - dizia êle _

há c:isas qUe poderiam, ser I
melhoradas. , j'"Mas qualquer nação que I

'

erre 49 Dor cento das vezes I
pcrém acerte 51 por cento' 11pr?,gridé ineyitavêlmente.

'

E, IQ' Brasíl acerta pelo me- '

nos 80 por cento das vezes.
.

-

Ç>utr.a. das manifestações pr_e
ferldás de HartzeIl.

'

, "Não pod$ haver' fndustría
forte sem uma base agríco- j

la'''A ',_ . I
, ,preocupaçao com a m., I

dustrialização
_

do pais, não nos !
deVe f�zer perder de' vista fi!necessídade da expansão a_

grícola.• ' ,_, _

,

.

'" "�ómente no dia €l,l1 que a 1
agrícultura _

brasiíeira estiver IIdeeenvclvídn como deve ser
a ilidu.skializaçãiÓ- poderá 'Che�',gar ao máaímo". ,

Em súa viagem pelo ínte, I1'101'. Hartzell gostava c1� falar
com os agí:�cu1tor:es Plll'a Íl�-Iformárcse dlretament'é sobre

SEDE - JUIZ DE FOIU, M. (;EftAIS

No histórico ano de 19&9, precisamente ,

nesta data, homens de olhos voltados para
.

o futuro, fundavam, em Juiz de Fora, o
Banco de Crédito Real de Minas Gerais. Traziam
p�u'a o comércio bancário. a austeridade, .

a.rud&ncia e ° senso de responsabilidade
da gente montanhêsa. .

Hoje, com vasta rêde de agências no territérío
nacional} com correspondentes errrtôdas as

partes do mundo, o Banco de Crédito
RC:1.1 de Minas Gerais permanece fiel ao

mesmo espírito que presidiu sua fundação:
cooper.u,: com tôdas as fôrças produtoras pelo
engrandecimento e pela riqueza do Brasil.Departamentos no Distrito Federal,

São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul,

Paraná, Pernambuco, Espírito Sa!1W,
Rio de Janeiro, Goiás e Santa Catarina,

BANCO' DE CRÉDITO REAL DE MINAS GERAIS S.A.;
','

.s: 'Severa campanha' contra o contrabandQ. dO trigo· �
Poé\"la" 'r'183'" ba""'I�x"a'da- - .-p'e""1'0 M"aD,,,_, ·da'- F'�14:nd!lI�1���:1.�!c����:1!f ���e�:��I;.�:����e'fO�:a��:�;se�p�: ��r��g!� :;d�:re�����

'1",-,,; ,.
'-

- U li UU portaria, numero quatro, 'o cíal. O paragrafo umco de- ou sair, transítar ou trafe..

-

-
. _ "'('

_

.

. -- ..
-

-
- -

_.,... prazo de 180 dias, acima termina que, por. necessída- gar na zona fiscal delimita-
que se refere o art. 2 da I mencionado. de de fiscalização, a juIz? da no artigo anterior, sem

mencionada lei, pelo prazo O artigo. terceiro referi-, do Mínisterio da Fazenda, estar acompanhada dos do- '

de 180. dias; o transito, - em d?, d�z que os prod�tos na- 'poderão somente dentro da cumentos exigidos por lei

zon� fIs.cal, do� produto.!> c�onaIs 0i.1 merc�dorla �e �- I zona delíníeda no artigo 1.Q ou regulamento.
nacIOn�IS de farl:;tha de trí- rigem animal, círcularão Ii-] e com prazo certo, determí-
go e trrgo em grao. Outros-

-

nados produtos nacionais
�==�-- ficar sujeitos ás restrições P R O F E S S O R E S

" ................_-- ---.-.. .. __._------- .._--'--

fUHDAOO EM 111i9

nua ] tí de N'ovcrnbfflj 473

'C:l'lI. do AmprieaTlú S . A.

impostas ás mercadorias _-l.•III�IIIfil'.;" '
...

i estrangeiras e nacionaliza- H� E. C· Aleved,O
I das. .

.

..

I Finalmente, o artigo .

se�

I gundo, especifica que l1e-·
nhuma mercadoria ou tro-

F O R D
PEÇAS LEGITIlVIAS

Rua Cuiabá. 114, atl':Iz,.

do: Hospital Santa Isabel, ••

_' ,

REfHIG_EHUOI8� "BRISTEMP"
(Fabricação da Brasmofor)
CINCO ANOS OE GARANTIA

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

"lmASTEl\'IP" é um refrigerador
(IUe agrada, pelas sua-s linhas aerodí
namicas, é garantido por cinco anos
com assisteneía técnica.

Um refrigerador conserva duran

te semanas, carnes", frutas, verduras,
etc .. Por isso, tornou-ss um elemento

indisP7n�fvél ao be� estar doméstico
e a saúde de todos. 0- refrigeradot é

.....

bras, compra»
.

alimentos em. maior
. ,

I
quantidade nos dias de feira etc..

"BRASTEMP" é de distribuição e'xclusiva de'
, , -.'

.

,Prosdocimo . Sociedade. Anonima.

. .

.

�. '� �{�:,.
'. . -.

'.

Malriz: Curitiba ..• Filiais BI�menau e Maringá
.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A_NAÇAO

e.�o.r,4lo�C�O.O����.f1""MJ�'�f14Ç't2!r.l.o.n601l0..r..(l."'e-'.l)40·.'.r,.O"::en.0e09(,.C'<4iõ'.oF.1Il .•.•• "��I. ,_

�l:�ç,,�. • .r;;. .:::l'!l::.<::a,_ __:;_c_..._ -,.o.'J.G.O.c.o.ooQ'J'.J.\:·.[,l.o• ..:I.o.,;.o.v.'1.0j0.oJ�':-. _:r. �" •• JI' ('J�
8u .,.. , •..1

1<· II e n ç- ã o I
�� a todas Indnstrias Catarlnenses ��

I: A tf T I FERRUG,EM HB'lM A R e �!
ii

.

"T I N TAS conlra Fogo uB I' H A RH ��
� ��
H' A mais sensacional e valiosa descoberta moderna ���hos ultimos tempos em material Qu!mico. Ja apro-�
�vada -em toda Alemanha - Austria - Ungria e�i
iEuropa ?en,tral. .",' �
�� Destrói por completo a ferrugem dos ferros--aç-os��
�e canos, sem prejudicar os metais. ��
� Não tem mais necessidade de limpa-las e garan-�
�te para mais de 10 anos a conservação perfeita dos�
imesmos,

.

n
� Peçam ainda hOje, uma demonstração ou Ulna�
*�8.!llOstra sem compromisso de compra ao nosso Re-��
��presentante exclusivo para toda Santa Catarina. ��
��:' REPRESENTAÇõES ·REUNIDAS "W E S T";
�L'l'DA - Rua São Paulo, 2922 - Caixa Postal, 662 e!;;

�599 - Endereço Teleg: REPREWEST - Blumenau�
��Santa Catârina. ��
�� : EcollOimise' T E l\tI 1"') O e DI N II E I R O: ��
�Iusando 'O poderoso I?roduto ANTI FERRUGEM "B I�;' . r:ura faz�r co�n sucesso a O kúm'!! !l'-de ser feito pon�
�H A R" que destrO! por completo a ferrugem, �i lllt:lJOI�PS�. juute a g�ma :1 s:ll do duall culheres eh.iaS 'd.,

�� TINTAS contra FOGO? "B' I H A R" a mais p.�� e o lllnao na qua�1t!d'lclc (lll� cllminho em meio litro de al�
�! '. 'd . �� se i}l'C':;Uln::! neC·2SS:.Il·tO. PL1det'a cO':,1 e deixilll<lo llHll'c:r::tl' du-
üconomlCa e, conserva 09ra eterna: -1" _" ;� t:n�lbem a cr,;:>seen ta I' mn pau- rante d�'z dias. )!'nz-se pntão
�J .

FABRICA DE PRODUTOS QUJ'o'lICOS B 1- �i (Illlnho dr mostarda. Bata tu- um X:1iT�i(' com 2:jO gral1W': l

��H A R" ANTAL KOLONITS -- ::lHo Paulo. �: I do mltiLJ bem, ante � de acrPR� de úgua; quandá formar o fi·)
§g . O� centul' cC?mo. se usa, I) a�cite dcrl'ama�se (, alcool filtrado.
������������j��!�����;�������!i����'��������'.���;��������;�;iI��;!��;.•;"�!;�"'�� eHl UIU lJO fln�' nl.:::S contlnuc,· DpixéI .. HC esrl�lHr c põe-se <nl

,

Assim ::> molho t:ma logo a h<:rL'�lf;·,. �
r::;;fj.iC�,iiiI���--;;,:;;::-::::;:--=�-:e� sua eonsistcncia, '" se o limão .

-

..

I �ct."orameuaúd. .. posto !lO pl'incii)Í<:) não for Su. Os aspm:-go3 p_dem SC'1' SCT-' �
�. seu filho I Dê-lhe

-�
ficiente para tornnr picante eo v;dn� de �ltlli'; m�m:iras: qucn .. I

I"mo cif:\"" ser li maionese, bu- tes, que c a 11l:ns COlllmll. H�! '"'o

ueo. DI CACAU XAVIER Lem!,
.• Sf't1lpre, poderá áeres. c�mpanhad.s de molho

. �le I "'�
-._a- .._Bo_ ..._.� c':nial' mais vínugrc' bi'al1«:o (k· nH:.n�·:'ig,J derr('·tidà c CjUC1IC,

I
.'1

w_.�..... llo:i (jll'didude. 'Oll com moll:w hohll1des. Frios,·
.

'�IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJJlIIlllIlmmUllliIlHmllllllllllutlfUlIIIUlmmlllllllllJlIIIUlllllnUlllllllmlUlIIIUUllifUII1 3ão ,1coll1panha.do� de. um ',1"'0' I�:

L A D I S L A U K' U (" I K O W.$ K I
Ih; de a�!"ite, I�ma::l I.Jlm�lJ:�a .e

II',J. = sal, 011 (\'t" mn 1011(':",". IH"lil

PI-I "�

REPRESENTAÇõlr:S
�urlÍt'. ... . �.

iCAIXA POSTAL, 467 Tdefone 1345 ª.. Uma bati bebidu lXll.'a (;S , .�
1,. _ B L U M E NAU Rua 15 de Novemhro, 592. 1.0 Andar _ S. Catarilla ==.

dias It'io.{ se prepara ,b,]{."n�,) II �). , . , glmas de OVa com (lCucar (u� '-.,

.dUlinmmumml�11InnnunnmnIlIlUlllnIlIlUlnmUlmlllll!llmmrUmmnltlltllnnnnnnlllnuIUlIIUm..� ma colher de açucar para cu.,da r.;' hla d? ovo) e.acrcscel;- I.tando d.�tl01S um caltce de Vl-
I

.l1ho do -Porto_ Lev:1-se ao fog') f
baixo. m'óxendo sem!)re

.

l'

quan<1::J a mistura se t::ll'llar {
4�nsa .fl bebida e�f II proniu� I
.No verão ,t)oderá ser servida 1gelada, o ql.i� não lhe tira, seü ..

delicado sabor.

Essa apresenta a melhor <Jasolina em sua
.

. classe de' preço I .

.

AN(l.�
';.', .;'1: .

,'com

Ui<O sensacional aditivo que limpa o motor do

sou CaffO' a (ada movrnu:nto de compressão
.

..'

dos pistões! A NOVA GASOLINA ESSa Mantém
.

o . motor de seu· tClffO continuament" limpo!

I

MAIS limpeza d(;) motor

MAIS ação t:mti-detônõfitê

MAIS economia de combudível

MAIS "�enfibilidadeil ao acelerador

Prefira' a Nova Gasolina Esso. que é igual só no .oreço!

HAROlDO'REGUSE

-
Em muitos casos os

.

na-

. ,-

....• -� -

• 'h'
..

, .... .'
.

Uma mulher.que suporbi:�:�_�,·
morados se decidem a ficar enseme ft6,n',

..

z ,'ft� ..-. por meses e por anos a índi-
nõívos não' porque . aspi-' ..

•. ,U, : "

,:, I;
..

'

,;.,�� . ,., ferençá; Q::<lesh:itere�se, - os·

.

rem a' cortar suaLiberdade "e'mver'!!onha ..
'

�,. ":, "�l'em O des�sp�"o· d�

muitOSlnet;:C!��
�s '.ç�Iel;ª.s; aS, : Cr;ll- '

to.'
.. I U o .", "lt, .�. . , ' tl"lr'leoes 'do horríem=que acom o �as:::men o. mas par.a . sabe se casará .l1W·S{i.10 com'! namorades-coitslste €m, que ,

c J.

""," '. _ __ .".

-

"

":
tei r c .. 11-"-,,t,..1· -- .. -f·1 .. , ':" ",., ..�"" . ;':,' . 1n<1 11<10 e Llula fraca n1a�

"

er mais lJ:'fldllí'"np !III
.íJla! .. ,"; "Pal'E'ce'\-rmntQ"apellUS dl7.em,algm�1a"cOlsa _._' ._, __

-':;"� ,�' __

vado l
. .

..

L'
' -' ,

r "1 'J ilida d· d f' uma mulher nu", sabe o que, • .

. ,n:_:'1?s }O\/l'ín .•}u_e ,�J.p,:�.; ;,; se rre a, P,OSSI)1 La e S 1-
uer. ,,',,'.,�.

. ".' "'"''

--- ._- ---,-

," !

..

'Disserarn ....me llue ,t:le tem.; carerrr ·n.olyos� ...ela.começa, a q: .;'

'Um noivado é uma' relt� i um "caso", .. ". ,,'"'' 1 preparar fiel!�el1xováL.'
-

,h-_.....�==<'�����....-..,.,_..,.,.,..,..

níâo familíar onde as qll'� I - - -

"

! ,- -..,.,.:. � .

,,"

'. F,
ainda não encontr-aram noi-I Nó dia do noivado, a noi- ! Quando a familia dela ca

vo se dedicam a predizer va exibe com I):rgúl,llo dcís-] meça ·a olhá-lo' com maus 0-

catastrcí'es nara a' noiva, I objetos '('1'e sua ,�;rôprieda-llhos, é cOliiJ,�'Úbt�r'ffi;rüqJror
com frases ;imilares a es- de:" a aliançaê. o' noivo. ,,,I rogação de'llm_credO'i insis'I
tas: "Hum... tem (':,lra de -- - - tente,'·

.. .
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cas -� Canetas "PARKER". "COMPAC'rOH", etc-

Oeulos "RAY�BAN" e outros _. Tudo t<;�ü oferece

RELOJOftRIA CENTRA[
Rua Floriano Peixote, 95' '-- Caixa Postal, 439-

Telefone 1638 - BLUMENAU - Santa Catarina.

Pequenos conselhos

\.

�)..trlbU1dor vDl Bta, CatArlU
..

DAI
\

A.FAMADAS GASIMIIlAS

"M o B ISrr ..

BIOS DE PREVIDEtlCIJI
Não se adiam, -porque a fatalidade vem inesperadamenle�

, ".

Adquiria'.a sua tranquilidade
através de um seguro conlra

ACIDENTES PESSOAIS
- NA

MU'TUA CATARINENSE DE SEGUROS GERAIS'
UMA ORGAN!'ZAtÃO A SEU SERVIÇO

. . - '.

-Marca .FabrU da melb(lJ-
. .'.

e:uhnlra do BruJJ

-x
Linha. e aviamentof

par, Alfaiate.
'_ :1:-

h. XV. 1360 - ex. POIItaÍ. m
.

llLUMENAtJ

'.
1'.
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',' I R�llá ctêu outro tl'iiinfo ao O
Ahi<:·, deve-.5e dizer que. houve Iímpíco, assinalando aos 7 rnínu

'!isd"él prJdóminancia nas d�l"!!,a� rto3 . da fase inicial o único tento
sobre as . vcnguardas. razão pula do ne turno de ante-õntem, Rece
qual passaram ambas as mHr\" ber.uo um passe de PereÍ. dl:l ês
;'>0"" '1'�ucAS sit"a�ões de real pe";- (\•."ràa, ch...,t"" :treino diffe:it:uo'5·�"c.
go e não '/o�.ám mui!". empregu' mente a goal, chégand� a bola àtê
das tanto Juca como Lange. René, que � suspendeu c' fülminou

.1ucu ·de perto .

.w,jsor. SÜva arbitrou com alro5
e baixos. De CrS' 37,liil5,OO foi .a

arrscudàção c os quadros estive
r.un nsstm CtlnstitllldO.S: .-
Olímpico; Lange, Aducl e Jlllmn;

NÜllon. Arlindo e Brandão; CB;V�·.',
'lho tReino), Nicolau. ReinO (Adi!'l, .

n€ié e ·!'ercÍ .

.

Palmeiras: Jnca. De Lucas e

farde

Ofel-ias detalhadas a "ATIVO yEND�DOR"
.,'

Jl1�

'I'aman•.

COp�íf(':��lJ:AS
ri l O R Ou

ALFAIATAplA tTDA.
Rua 1;; de Nirvembro, 59%
- 'Ln 'Andár _ Telefone, 1345
BLUMENAU

CAMISA·RIA· -KANDER
CAVALHEIRÕS,·
ganria usando camisas

a� mais bem,

v ishl'ni ;se'
K A N

com
D E

. feifas.
{" ':;

CAflTAIS E RESERVAS

Cr$ 114.191.216,&0
BOAV(STA. eu.

DE SEGURÓS DE VIDA
•

-"""-" J. �'''' •. '-.
_

Rua 15 de Nuvembro, 1105

Em.

T01'11O e Esillelii

Retifica Éxeels,jo.l'

Dia a día mais se agravam as condições de vida
oe tôdos os trabalhadores. Nunca se registroú unia

tãJ. profunda éalamídáde no seio daqueles que vivem
do trabalho honesto e pacifico.

FI. Pe:'!xom. 89

. " �

Natal� agora?!

:�

Arroíêrno-nos a uma analize realística, pah..ióti
C'El e veremos QUe a causa reside no relaxamento .mo
ral dos hCl':'ldl�' públicos, que guiam a nossa politlcã

1,.,
"

PropOf .on« à liüIJ i IíIhQ Gmq �.�
grio sxtra, preséllteando.Q, fi9@".
COI; uma dessa:õ b�lígi;mr;ig ioneeQ$
f' IRELA.

irncure-as em 'sua;lfIia ,preftr_

_ -_
{' " _

"f
�.�_ • __ ;�_ _

AViSO i AOS ,Iussas i iRfb'úffiS:,
Peçam nosso CcUaJogo Jll'i fi··..j

paré; 1954155 .

..,

UM· DESFilE. Df�'M1t"'Aui.. 4

.

RliÃ JoAQUIM CARtOs, '508 - Sôo Paulo
!t1!JP.RESENTANTE EM. J3LUMÉNAU: - ';C.U IL'í ME T Z G E:R

',Rim 7 rle Sêtemb',ro] Edifício ".1'uPY". "7""" A!l1Ú·t.,.( - Caixit Postal, 104: .......:. Fíiliê: 154ffII •

, • �,' •
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Ame ao -caíamítosa situação que

I
magnos problemas do EstadO. 110-

vem enfrentando as fecul::lrias de rncou uma comissão mtegrada pe"
Santa Catrrrtna, dada a jmj'}�1)ti" los r!�s. Konder Rpis e Robert!} La
('abilic:ade d:1 exportaç'ír •• , cerda, c mnís os srs. Fl.odolpho

Comunicado

Goemann 'll Ernesto !t. Jr.. estes
ultimas como assístentes técnicos,
para ir ao' Rio, pleitear junto ao

Ministro Osvaldo Aranha, medidas
para soluclonar a importante ques:
tão.
Citada comissão deixou Florianó.

polis terça-reírn ultima, e já quar
ta-rcrrn, gra<;,-'s aos esforços do dr.
,\dolfo I{onder, ilustre " abnegado
vatartnens e. éra rpcebid:l pelo rni
nístro Osvald<l Aranhn, conseguiu.
Ull do tltular da pasta da Fazenda
pr-orne í.imeu to de Imedtntas proví-:
denctns. A. eornlssãn manteve aIn
da contáro com o ;;;;.ecr;,.lário
Comtssõ o de ll'innucianlento

Produção do mesmo Ministério,
José Martade Araujo, bem como

com () d.iretor da CACEX,

exportadores de fécula, evitar a

concorrencia de prego naqueles
mercados, pois li;sõ seria contra

producente.
Eis ti. integra da Resolução N.o car-se-á a

OH:'
'

"A Supermtendencía da Moeda
e dD Crédito, de acordo com o de
liberado peJo Conselho, em sessão.
desta d�tn. tendo em vista o dia

posto nos arflgos 3.0, aUnia "11""
e 6.a. do deeretn-Iel .nr, 7,293, cre
:1. de fevl'rgiro de 1945, e.
,Con�id('rando a nccessídnde re

clamada pela cxpcri[lncla e pela
sltuaçãQ do comércio mundtaí, -Ie

estender à exportação do país, em

geral, providencias, capazes de .. ;:-

segurar-lhe condições eompetítt-:
ovas mais favoravei'). no merendo
mternactcnet, garn.ntindo no mes

mo, tempn molhor retribuição an

produt3r;
Considerando que essas provi"

dêncías deverão enquadrar-se na

política adotada pela Instrução nr.

70. do Conselho da Superintenden··
ela dn Moeda e di:! Crédito, e pe
la lei nr. 2.145. de '20 de dezembro
de i953, e suo. regulamentação
(decreto 3�,893, d� 5' de janeiro
de 195'1);
Considerando. porém, que todo

o câmbio proveniente da c,,-porta
çâo do pais deve ser, na forma

das leis nrs, U107, de 7 de jane;
ro de 1953. e 2,] 45, de 2lJ dQ de

zembro de 1953. negociado, no

mercado da taxa oficial, o Conso

lho da Superintendencia da Moed3
c do Crédito, resolve:
1 - As bonificações a que se

refere o nr. '1 do parágrnfo 2.0
do art. 9 dí3. lei nr. 2,145, de 29 de
dezembro de 1954, serão pagas na

tíquldacão dos contratos de eâm

bío e calculadas da seguinte for

nL«:

a} sobre 80 por cento do valor

das cambiais negocícdas, nas ba
ses atuaís de Cr$ 5',00 por dólar
ou _seu equival rnte "m se tratan
do

'

de exportação de> caté, e de

Cr$ 10,00. Ci::! exportação de outros

produtos.
'

b) sobre O� restr.ntes 20 por cen-:

to. na base, da diferença errtre a

taxa de. compra do 'mercado oficial
e .a média. calculada pela ,Carteira
de Câmbio do Bnneo do Brasil. das
taxas de compra do mercado Ii

vre, dn respectiva moeda, vígen-

Comunícarnes aos nossos segurados, congene
,rl?H, corretores e à praça em geral,' que a-fim-de am

pliar os nossos negócios no Estado, resolvemos insta-
'lar urna

'

SUCURSAJJ PARA O ESTADO DE SANTA
CATARINA

com sede na cidade de Blumenau e que, a partir do
dia 9 de agôsto de 1954, funcionará à Rua Nereu
Ramos, n.o 49 ._ '1.0 andar -- telefone n.o 1634
caixa postal n.o 760 -- endereço telegráfico, RAMAS.

, A Sucursal lunc10nará sob a direção dos senho
res:

,

Hellmuth Lauterjung Gerente,
Nilton Kíesel - Sub-Gerente e

Ronald Sehmidt - Chefe de Producãr.
São Paulo, 9 de agôsto de 1954.

.

À' 'P I R A '1' r N I N G A
Cia; Nac, de Seguros Geraís e

Acidentes do Trabalho.
O. PEDRESCHI
DR CARLOS ALBERTO l.EVI

o trabalho da 'colTl,ls,iio, no

Rio, f,'i coroado de sucesso, 110i9
o ministro Osvaldo Aranha, dois
dias após, assinava e mandava pu
büear nos jornais cariocas fi Reso
lução TIr. 99, que puhlícnmos ao

pé desta nota.
A referida Resolução veio ali.

vim', stnão de todo. pelo menos em

parte a aflição das recutarías ca

tartnenses, além de ben�ficiar ou

tros exportadores. inclusive 05 ma

deireiros�
Si não houver Ilued:;t. de preço

nos mercacãos ('ompradcres dos
gE.UU" a situação tende a me

lhorar. Segtmcla opinião d,� entendi.
dos, neeessnrlo seria, para assegu
rar maiores possibilidades para os

Enc01ltl"a-Se em Blume
nau, onde pretende demo
f<ll'-Se alguns .dias, o Dr, A·
derbal,Ramos da Silva.' Fi
gura das,mais representati
vas do Estado, seja nas es.
f(Õras sociais, economic,as,
politlr::1s e desportivas, ü
ilustre homem público \Tem
recebendó> constantes de...
n:onsh"aqÕes;�o a-preço e qa
[ impatia 'que desfruta em

nosso meio, onde é tid() co
l'I\O blnn101!.auense IFHlol'á-

C71S71
s. A. M E' D I' ( O -1 E' ( N I ( A

S I E M' 'E, N S
Põe à disposíçãr, de sua distinta clientela os afam ados produtos de sua dis
tribuição exclusiva' da

SIEMENS REINICiER WERKE AKTlEN GESEUSCHAFT ERLANGEN
',.'

,Raios X'
, Ultra-Violeta

"

Infrá-Vérmelho
Ondas Curtas
'UÍtra S0111

A gentes para Santa

Móveis Cirurgleos
Aparelhagem para

, Esterilízacâo
InsÍ1'ullle�tal Cir'urgico
Laboratório

Catarina

------�---------------------

IADROINV fiLHO S L t d a. PErCAS lEGI'TlMA,S
,

Land - Rever
"SAMARCO S. A."
- Blumcnau-

,de�erão comparecer
cartão de identidade e

Rua 15 de Novembro, 1035
, End. 'I'el.: "ZADROZNY" - BLUMENAU - Sta. Catarina - Telefone 1665

�6 de Agosto de 1954.
lYIi1tOll "\Valkírio Liberato

Seceio
:II

do PARTIDO.

Convenção Municipal • �e:�i;���.r
----------------------------�------------����-----------���

IIfre�o �àm�ns Nada Fizemos ? N�NGUEM MIIOR
c o cidadão de vida exem- -, Mereu jurgado por seH,; adversário$
nlur, de reputação ilibada e

c im relevantes serviços
prestados ao nosso municí
pio. O seu passado;, a sua

hoje, as
o escolha dos

Nada
E:'Wcio da Prefeitura e do Foro - Majestoso

Centr0 de Saúde - Hospital Municipal - Serviço de
Abastecimento d'A'gua da cidade - Matadouro Mu
nicipal - Ginásio e Escola Normal Pedro II -- Gru
po Escolar "Santos Dumont", na Garcia - Escola A
gricoh Municipal (poraue fecharam?í - Intendên
cia do Ri:) do Testo :_ Estac;ão Meteorológica - Cam
po de pomo dn Aéro Clube � Ponte sobre o ribeirão
Garcia - Calçamento: parte da rua São Paulo I Hou
pava SécJ"I, faixa em- cjuasi teda a extensão da rua
São Paulo, rua Paulo Zünmermann. rua 4 de Feve
reiro. parte da rua Itajaí - Canalização do ribeirão
Bom Retiro e aterro, alterarido profundamente a fi
sionomia da coracão da cidade � Dezenas de escolas

. municipais - Grupo Escolar "Machado de Assis" -

Campo ce Cultura Física e instalacões convenientes
no Grupo Escolar Luiz Delfinlo - -Planta Cadastral
da -cidade, para estudo e construcão da rêde de esgô
Ls, como foi feito para Lajes e Tubarão.'

Tud.o isto foi realizado, praticamente, no periodo
de 10 anos entre 1936 e 1945 - Dentre estas obras'
encontram serviços públicos de capital importancia
para a cidaie,

"O Presidente Nerêú Ra
lUaS, de quem nos afasta
mos e no-.; afastam, diver

gencias de ordem partidária
conseguiu assumir o seu

posto deÍxando fora tudo o

que as separações partidã
ri�s podiam trazer. Enver-
gando, na Presidencia do
Senaelo. a toga do magis
h'ado, dJ homem reto, do
homem seguro, revelou-se
conhecedor de sua função,
técnico das 'leis que nos re

gulam, capaz de dirigir os

ü'abalhos e d:e dirimir as

duvidas com �levação, ,com
,egurança e com acerto.

Nunca tivemos uma quei-

I
xa contra a sua Presidência,
nunca o nosso partido se

sentiu, por qualquer for
ma. diminuindo ou despre-

1 tigiado na sua ação na Ca
I sa pela sua Presidência,
mesmo quando S. Exa. e�
ra Presidente da agremia
ção contrária. SemprE! nele
encóntram05 ,o .amigo" e

mais' do que o amigo, o

Presidente que sabia, além
de tudo, elevar e honrar' a
sua funcão.
Não conheci outros Presi-

dentes desta Cag::õ, mas P;jS
se afirmar que, se houve al

guem de grande relevo,
nÍnguem foi maior do que

Eutão não estão aí:

"capacidade de trabalho
as suas yirtu;Tf-R são urna

garantia de que Blumenau.
com ele, será' 'dignamente.

representitdà na Assénbléia

;;:Sl�;eE;::�l.lÍa. 8ramátíco apêlo à,Justiça freiloraJ
,

d' S "I
Dillte ,d:. pressão eleitoral, já positivada até eom nllm�roSas llrisões,

mos a. ! va :>. Coligação de pal'tidos de ItUllorallga dirigÍu i\. Justic:a Eleitoral
quente desp!'.!!ho que segue:

"Exmo. Des. FL'ivio Tavares d". Cun.ll:.t Mello.
D, LI. Presidente Tribun:,1,l Region:ll Eleitor:>.l.

P""mita V05sência lhe façamos presente fatos doloroSf,ls que ocor
rem em Ituporauga, onde eleição de 22 do corrente põe elementos lJO
liciais em desabrida cabala e coac<;ão, por inspiração direta do Secretá
rio Geral do Partido donünante, :'.. V.D.N. Queremos salientar que elei.
tores da Coliguçüo Democrática s"ntem o dever ete comunicár que '\renha
sêl.I(·Í:.l !'fila tlísposi<;io de reagir frente qualquer "iolenda que venha
c"mr,rvm�tcr no liberdade ,na. :rnanifestaCão das urnas" impondo-se, IÍor
mni.... !;.{' iam, tOllladas medidas preventiva". sentido e"itar possibilidade
éoá..,�..u'. 'rccnlhendo-se a fotrça políciál fi 'sede da. comarca. à diSIJositão
Juiz" Elt-itor,ll. Adiantamos Vossêncía. que aumenta diariamente odes'
Úl�:mtelllu polici"l em nosso município. com evidentes prOpósitos clei_
tllreiro". A�iícs violentas do delegado de policia já. di'll'ersas vezes foram
cúlbid;J' 1)or "habeas-corpus" procedentes no Juizo, competente. O :povo
de Itl1i'oI'anga espera venh� VO$si!-ncia. dom sua a.ri.toridade reehaSSlli.' o
eHma de odiosidade que querem iIDPlan.ta; em nossO. múiticipio, sacrifi-'
cando nossos sagrados direitos d"mocráticos� Apelamos para Vossência.
e ,para cOllscienei:t jurídic:1. do colendO' Trilnwal que preside, áfim. esta"
ca'!" governo llnl!:>. dele de'll'iamc<s esperar. Contamos como cerl;:ts provi,
deueias nunca. falll:l'talll n:t dercsa dos sagr:1.Ilos dlreit{Js populares.

--------�

o grande êrro óa U,D,N. 'cata-I do sr. Irineu Bornhausen só havia
rinense, 'quando conseguiu. em 1950 um t:ste: a prefeitura de !tajni. n:

rio.
Enl tão grato eilsejo, en

vianlOs <a S. S _ as nossas

mais calorosas bôas vindas
e votos de feliz perm.anên
�ia nesta cidàde.

Atenciosas saud:lI;:ões. "

(ass) VItória Sens - PresIdente dI»: 1', � ..n.
Guido Cosi!:'. - Presidente do P. D. C,
Joã.o Ca.rlos Thle5sen - PresldeDÍte do P.S.D.
.José DomIn8'o& Pa.gUoll _ Presidente do P. S, P.

toam ':! sempl';' esti\'ernm ummntcs
do candidato. Criaram fi ráhula de
ndmillistradol' genial e snlv::dllr, jo
gnndo com o sucesso d,j, presid(!n
te de emprl\sn: 'e càrnpnnhias prós·
pel'IlS, <ltllln® não desconhcctÍlm
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