
A.� autoridades eontínunm no fir-. procurnl':un.. criminossmerüé,·· ex
me proposlto de restabeleeF.'l", qunn-' .plorar os seus 'sentime-n1os ,;ante'; �
to antes, (l, tranquilidade, O di:1 de tragedin, dtli presidentl,> vargas,· ,"
ontem veio confh.'m�1' que, piora O que se viu, nqui 'em São. Pau�:
os agitadores profissionais, o '1'0"" lo, for!<tn provocações 'Prepárad!l5
não participou, efetivamente, em por conhecidos bolebeVlstáS;. Ó de�
nenhum momento, das arruacas pntado Roberto Morena estava n<D
promovidas p�loil eomuntstas. que aeroporto do Galeão ll,compànhado.

� de elementos do seu :p.àrlidi:;, 'int1lli�_.....!*-.........._-_........._-;..;.,;.;._.......-......__........�..,.;;_.................__......-�-;..;;.�...._.,..,---...._--_.....�-_.....----------."'-.....-.....--.....-.........------------------:-;...------
síve o sr. Licio,Raue:r; ':>,çulando ..''I'I
povo contra a EmbllL"CÍldn· Aineriea�
na e empresas pllI'ticulares: ,.E.:"cplQ�
rando a ·me=ri.l'1 .do sr; .. «;etunn
Vargas e os ferinos' do >;",ii' tl'sta
menta politico. éspéravani' ", os eo

munístas sublevar a nl'tlltlrllio\ qtú'!·
foi render ao presidente .morto ás'
suas ultimas homen�geng,. ,:.' '.'
Em São Paulo, o 'dé!>lliàdo' EU�

zebío Roch:J., reconlíecldiunlfute l,i
gado ao' PC.. insuflou fr.:.tbalhado..
res contra jornais ,> est",ç.ã.es de,
raõío, Não foi bem' suce'c1ido, de
vez que os trabalhodoiês. lul'ndei:'
rantes não lhe deram nuvirloi, deii�
prezando por completo :1"< súas rl�;
diculas arensas.

.

.. ";"

'

Nas demais unídudes t'Úi'�'F'!der�
ç50'reina uma situat;ãõ de eomple>,
ta tranquilidade,. o que 'não 'quer
significar que o íragiço_., desav.ar\!':".
cimento dlo sr. Geí:u�i� �Úr!aS ��.
tenha r�percutido de': IIlflnelfA ,·pr»:�
funda, Em Pernambuco, '''pr.r', exi!tll'-
(Col\eh\i na 2.lI. llà'lIinlt lrt'f� n:

�lllJlllnlllllflljjlll!llfiiUlljiillUIIIUUIUUUijliílllijmnjflfmljj�;�'i.iiJ;1s SECÇÃO DO P. S, D, ".: ;
,. ,',,'

'

::

I H O M E N I G EMilª AO Z

s PRESIDENTE GETULIO DORNELL.ES VARGAs·1
= =
= Na manhã de 24 do- corrente a Nação foi SUl'':' =

� 'llreendida' com a íufáusta notícia do faleeímemo do '1=:: EXlUO. 8n1", DrJ Getúlio �mel1es Varg�u;, ndiSO '.

:: DD. Presidente da República, ocorrido na eaphal .:
:: Federal às primeiras horas daquele dia. ::

Cerca d4'J 7 horas, o general ª O doloroso aconteeímento causou ,li mais pro-: ªCa lado d·;> Castro levou ao sr ,
= í1.111da consternação nu s6io do PÓVo.

. brasileir», .0,11- ::Ge.ufio Vargas a decisã,;1 d03
_ de o ilustre extinto era profundamente admil:ud9 $generais, tomada momentos
_- id P d

.

Pát
•

d
..-

Jantes no Ministério da Guer, =
e querr o, er e, asrnm, a a na, um os seus maío- S'

ra: aceitavam o Jícenctamento res filhos, e a História consagrará sua época': (.ómo. 'ã!
com a condíção de o presí, de conquistas admh'ávei� }la,r\l () P<ô'V(t _Brasileiro Jii'Jnte não rcassumír ° gover- _ quer para o progresso material, desenvolvimeu- '3!'no. : to econômico e avançament-o Social.

. �';"
'

't:� s-
O sr. Getulio Vargas lJET- Na reunião ontem realfzada pelo Diretódt,�,o i'guntcu-

"

_ Partido Social Demoerétíco- ,(1:e Blllmenau�:: foi ebn- ii,
- Então estou depcstc? :: signado em ata um voto de proftindo }lel3oal" pelo de- $

iT - saparecímento do Presidente Vargas, tendp 0$ pre-: Ir-

O· general Caiado não teve -

sentes, de pé, auardadc um minuto de silenei,o em �'.cC',no dl:srrtentiL\ e daí a íns; -�.
.

.'
. _ . ::.

tantes o SI" Vargas Suicida-I:: Homenagem ao grande falecido, C(l!mparlil�a:ndo.'$'
. .:: t.ocl'o� do luto que cobre a Nação Brasileira.. '. .., '=.imtllllllllllJ11111111rlllllUlll!1111111nUllllIIlIllIIlUUm IIUniU iiU.• iuiiíil,�,'

((Meu terço para I ·,resldente»)
'

.• '"'.. . .... ,

'. ,
.. ; ':'�,.

Instantes dramáticos·que aDleee_.
a �rágica morre do presidente.V.rual
RIO, 26 CMeri':l.l - Ao tomar· chal Mascarenhas de Mo·raes,

,.
üam encorajadas par:>. ',\ev::r ;',í.

cónhecimento da morte Co;} sr./ que se ;recOlhei:" ao !cito 'à� 7,3,0 infauta no�icia !lO" :co�andanta.'
Getulio V,a,rgns () nlinisfro 'fan- � horas da nlanha, apo,s a 11lst.Qrl- da FEB.. , �"
credo Neves, autor da formula C3, reunião; só tomou conheci- O marechal despertóu ig;�\_
conc.iliatória rcJerente ao liC(;I1- mento da morte do presidente rando' completamente'· o· ,fÍl;to�:
ciamento do entã'J presidente da Gdutio Vargas às 10 horas e 40 Mas,lJogo quo lhe disseram qUe Q
República, foi acometido de vio- minutos. Em sua residencia à- sr. Getulio. Vargas h.:::.via morri
lenta crise nürvosa, .recolhêndo· quela hora já se encontravruu d·.), caiU. tomado da m'ais prb-<··
se em vittude de prescrição n::é· vá,rvs oficiais do Estado Mai{)r, funda' comoção. Negou-st', p<>:e
dica. Somente mais tarde, mais alem do coronel 'dr. Arnaldo Nu- (SilO mesmo, pedindo desculpas.
calmo, pou'd'c l'et-.:>rnar .ao PsJa- nes Céqueira, diretor da Po- fa!a.r, deixando. entBn'dÍdO; po�,
cio do ea.tete,' onde. permaneceu licliuica Central 'dO Exercito. aqu-c!es que () cerca.va.m, que . cf
por longo tempo junto à cam�' A presença do d,i'. Arnaldo .instante éra mais dlii pegll�, ,dq
1'a arile,ntl" clt' seu pranteado a,- Nunes Cerqueira fora. solicitada que de pa.lavril.�.,
migo. por pesS')as da. famil;ja do mare· RIO, 2ó (Merid,)' � ,Minuto.,

__ ,'ab>se I
chal.- já "conhecedoras da tragé- após o gesto do sr� Getúí.,;' Vny,4rup, 26'. (l'i-fel'id.) -� '" '" ,

" .

lt' J)'8"",n com, dia. ocorri.da no Catet_e. Estas gas o mini.stro da. '�kU:I.tu�,agorD, que. a u lrna _. ��,.

sr. Getull'o pessoas. no ent.anto, nno se sen· (Conrlui na 2,::0. pliginâ i,f't11o: 2'<1,quem conversou o .

Vargas, alltes do- sUinidio, foi o

banlpÍl'O, f3;r, .João Embosa. "En·
trei ll'líl aposento.'),_. coni a a,

gür� -- às vito l1orà,s 6 vinte e

dnco
.

minutos 11ara Vi'r Se o presl�
d,"'nié' qtlfria f1l2fli' II harl1a.

E]H ao Vf'l"TIlf\ pe-rguntou no

SEU mQfjf)' !'!i-mples e ufavel:

"'QUB (� quP qUf:l'PSl?". Rp$;pnu-
dí-Il10:

I"Eat')\! hs ol'dr-l1s do pJ'{'�i'jf'n-
tr; pal'.:t, servi-lo". O (11'. Getulio,
,- I' I

CllLHO; mn ( l,me:
I

"Não. saia })orque eu ptcCi30:
dormir ms..i.s um pouco". Achei
estranho. O presidente dei�ava
me logo e continuava a CQnver

sal' um DOuco. Tive estranho

pressentimento. e insisti:
"Dr . Getulio vista o roupão

por{m� está': fazendo fr_í'J. O �

presidente ouviu e respondeu:
"Bem, i:Ie,i:O;:fo!-llle só. Sai dali c

"."'."••_.__--l1li11 aó ir::nsvor'u porta dos aposen
t.os presidenc,iaip; falei com Hc·
Uo. Repro'duziclhe o que ouvivra
do lwesld-ente e. m!'.ln'1'�stei mi·'
nha estt·anheza. Quando come

çaVa a caminhar auvi' o. estamlli
dó.
RrO, 28 IMerid.J �. O m:u'c-

.prazo

DAS SEIJVAS
DE AGOSTO DE 1954 na

S, BORJA, 26 iMerid.i._ In
forma-se, qué "fl,S eerimoJtia&' i'une
bre do 'ex-presid 'nk' Va.rgas oe

b{'d{�Cel'ã{) a tradição> elo' Ria
Grande do Sul: o féI'éÜ·O. ser.:
CQl:;lduzj'do em carreta. O nla:m.!:J
léu já estava, s{ndo preParadQ
na estancía de Itú quando 0S pe'
dreiros receberam ordem' de pa·
rar, O corpo elo p,residente: será
inhumado rio Cemitérh de S,
Borja, no tumulo do general Ma·
noel Nasciment.o Vargas, seu

pai. ,.' g

Vargas, alem de g('anrle numrro
:le outras altas' autoridade," ci
vis e militares do Edado. O es ..

quife chegou à prefeItura' ele S
BorJ3; cohérto pela Ban'<'le!ra Na·
cional pa.ra ser l'cUrada ID{)

meritog' após. N',} momento em

rnt� t01N;rafarnos ""'nos tr"temu'
nhas de cen:>,� . indiscritiveiS, de

dóI.' (\ saudade. O silencio em

Lc.rner. R'Jdrfgues ·conquanto fi· c'ue se encontra. o Salã,o Nobre
gurlls,e lL't ch�p; de deputados' da Prefeitura k )Jl'<lfundo, en·

féderais pelo aco1;do, não tarda, quanto a luz do dia ll!Js poucos
tia' a t-oma,r atJtudes:.·

.

vui desaparecendo,

to- S. BOR,TA, 26 (Mcri'd.)
Desde às nove huras da manhã

Ler- de ontem esta cidade vive, 111.0' F A ( A Mum �lf,ntos dramáticos • pelo trá,gico .

.

desa.parecimento de' seu filho

t
SEUS ANUNCIOS·

eX-if!l'eSidimf(} GetuH'.) Vargall. NESTE .JORNALEsta dram:iUcitlade está 'Ex:pres- =�...;.;.�;,._,;.._ ..... _

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

PECAS LEGITIMAS
Casa": do Anlerieanu S.A.

15 413

de

A

o Partido Trabalhista Brasiléiro, de Blnme11:ú�"
ainda grandemente compungido com o inf�usto fa�

.

lecimento do Presidente . GETULIO DORNELES '

VARGAS, sente-s� na obrigação de vir trazer �P3 '.
seus correligionários e ao povo em geral, ,a' sua' !la•.
lavra nesta hora tão grave para ,os destinos de 110S�

5a PATRIA. E é com êste pellsamento que 'o P.'l'.B.·
de Blumenau pede ao povo e especialmente aos"seus
correligionários que se mantenham em calma e

atentos, não provocando desordens ou tumultos e

aguardando, apenas, as próXimas eleições para da
rem uma fonnal e completa demonstracão de· so
lidariedade ae seu ilustre CHEFE tràglcamellte
falecido. A arma do povo é o VOTO e é com o voto
que desagravaremo� a honra do inaior de todos os
brasileiros - GETULIO DORNELES VARGAS.
Que em outubro próximo o povo sai},a apagar {} es-.

tígma da vergonna que está cobrindo' a NAÇÃO.
Dentro da órdem é da calmaI lembremo-nos das W",
timas palavras de nosso inesquecível e pranteado>
CHEFE - GETULIO VARGAS;

,

"A' Sanha dos meus ininlÍgos deixo o. legado. de
minha morte. Levo o pesar de não. ter podi;do ràz�r
pelo.<; humildes, titUO aquilo. qne desejava"..

. - .

"Tenho lutado. doe mê"s a ínês, dia' a dià e h�Ta
a hora", "resistindo a uma agre�f.ão COns.tànte:: Li...
cessantet tudo sUPortando em silencio,·tltdft:�ilt:ll- ::
cClldo, rellWlciaildo a mim mesmo para derendéi',''-; ';.
P(}VO quê agora se queda desamparaco", "Nada lífaia :;
posso dar a não. ser meu 6angue".

.

",,' ".
'

"Se as aves de rapina' querem sangue q� ..al.
guém. Se querem continum" sugando o. povó bii�i.
leiro, eu o.fereço em holocausto a minha �id.a. Es�'
côlho êste meio para estar sempre con:võséo'.'�: :", '

HQuando VOf; espoliarem, sentireis minha aJ;,rn:)
sofrendó ao vosso lado, QuandQ o.uvirdes me.u-nwne .

à vossa porta, sentireis em vos..�a peito ênergiã· pá-
..

ra a luta por vós e pOl' vossOs filhos. Q'uànd�.·V� ,

vilipendiarem:, sentireis O' meu pensamento e' at'fÕ'r�.··
ça llara a reação! Meu sacrifício vos manterá tlJlidos'
e () meu sangue sará a vossa bandeira de luta" •.

'

ANTONIO REINE1{� ';1<:,.
1.0 Vice-Presidente ;do' p:r�B.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I
Procura-se ecónomo, de preferencia casal

pratiça de cosinha e bar.

Sociedade dos Atíradores de -PlÇorianópolis.

t
--�-----��%�-�----------��----------�------------

com

C:aixa Postal 115 _. Florlanópo]i::,.

VENDEM
-

-- Uma plaina de quatro eixos. marca Kncerr- eorn

acessarias,
- Uma circular tupia, e furadeira Raimann e seus

acessóríns.
-- Um rebate: e plaina Raímann e seus acessorios.
_- Uma' lixadeira manual Amerícsn Sanderplane

(de ,fita) nionofásica de rolo para 314 de H,P..
"

- U1113. serra-fita Leiler, �volante' 0,80 c com molas
de 5 H.P.: com chave -êletrica.
- Um macaco para caminhão, 5.000 quilos e uma

talha Yile para 3 toneladas'. Informações na Traves
.:1 de Fevereiro, 57 Ap. 1.

Por motivo de mudança, um sitio com 60 morgen
de terra com casa de material, Iuz elétrica, agua en-

. canada. ranchos.' etc., próprio "para criação e lavoura,
,
_(Cerca 30 morgen de mata).'

'i Informações com sr; Júlio - à rua Amazonas.

J 4220 - tG�rcia).

'Ir-=�Re"'_"�-re�.�-nfa-ç-õe-,s:--, Y E_ N � E � S E

'1"

A L ti " R ,. S· �ma r.a�a na Praia de Cam...

1'1' hozlu, com uso de 1 ano, per-
! ' to do Hotel lJonges. . I

'I.
Almh:o: l\Iâ1'io Hess Informaçóes na Farmaeía I

Rua 15 de Nov., 1415 Salda Terezinha. Itajai. Téle-

'1
'I'eíefone

." '1688 - Cxa, fone, 180.
. ,

Postal, 291 - End. Te!.
Almaí-ís • Blumenau, P,OtlilRO_

, Fábrica rle Licores Vie- UfiTIUHOJ rienses -' JOSE" KUNZ �I.
& elA. LTDA, 60 Precisa-se de um, que
produtos diferentes, Ia- fal€! dois idiomas, para
bricadas segundo recei- hotel na praça. Conce-
tas oríginais: européias. de-se moradia e ali-
Vende-se também a mentação. Bom ordena-
partículares. do. Tratar nesta reda

ção com Xavier.

Por motivo de mu ..

da�çar. v�nd�..se' OU,
�lugag1� fhl8 resl ..

dencia
Com fundos'para o

Rio Itajaí, à Rua Repú
blica Argentina, Ponta
Aguda, com 3 dormiU)·'
rios, fogão e aqueced-0r
elétricos, garagem, de
pendências completas
para empregada, etc ...
INFORMAÇÕES com Q
Gerente da Casa iÇA Ca.
pital".

---=- ... _-_.",... .....------
,

,

:Aluga ..se OU Vende-se
Tlma casa. propria pa
ra hotel ou grande fa
mília, de alvenaria. com
2 pavimentos. instalações
sãnitarias completas, si
tuada em otima ponto
<ia pi'aia de Fiçaras.
Vende-se ,lüt�s bem si
tuados na mesma praia,
Informacões éom o sr.

Xavier nesta redação.
Um terreno no centro

da 'cidade a rua Paulo
Zimmermann. medi:'ad-G
15 x 60. lugar aprazível
��OlU fundo ?rborizado.
Informacões fone 1529.
falar co� o Snr. José.

VENDE-SE

VitU)E-S,E-
Uma ótíÚ1.a residencia

na ru� Carlos ·Frederico
Riechsbie'ter; fundos pa
ra o Itajaí-Açú, ll1.1)n t�r
reno de' 2,200m2. {Dois
mil e duzentos metros

quadrados)., com 2 pH\'i
mentos divididos em '

quarws amplos e con

fortúveis. Local apl;azi
vel e próximo da

' rua
15.

.-

•

CASA - Vende-se
Vende-se uma casa

de madeira em estado
de nó,rà, sita na ItOUp3.
va Norte. em frente_ à
Fábrica de Lailcadeiras
Vahldü?k, COl)i.' �m óti
mo' terreno para plan
tação. .fi �:.
Informacõe3 com o

sr, Aloisio'Wl!::pel, nes

te jornal, das t� às 10
à,f.{ manhã, e das 18 ho-
ras em diante.

I'
Inlormacões detalha

das lla Orgal1ização Blu
me.l1auense Lida. rua 15
de Novembro, 870, 1.0 a.

-= li: �

Um armazem de secos
e 111Olhados. situado em

local próxhúo ao centro,
Qapricliosamel1te instala
do, contando com boa e

seleêÍónada freguezia,
garantindo·se uma óti
ma renda. Preço vallta

joslssimo. Informações
na Organização Blume
nauense Ltda., Rua 15
d-e N.óvenrbro, 370, 1,0 n.

G R Ar F I (A 4. 3 S"
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}\SSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
São convidados OS senhores llci�l1iSt::tS desta sociedade

a comparecerem à Assembléia Geral Extraordinária. a Na.
lízar-5;� no dia 3 de setembro do ano corrente, às 15 horas,
numa das dependenclaa da Sociedade Dramá,tico-Musi<:al
Carlos Gom:;>s. "nesta cidade de Blutriel1ilu. pata d-eli"tlel'arcm
sobre a seguinte: -,

ORDEM DO DIA:
1) Ef,divação d.:: aumento do ca!Jital social
2) Alterações dos estatutos sociais
3) Assuntos' DlverscJs'
Blumenau, 23' de agosto d02 1954.

FF�EDERICO HENSCHKE

f,'tI f R [ N G"
El>lr�L

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
.

ConvocaçãO'
. ,

São convidados os senhor-és acionistas desta sociedade a

se reunirem em assembléia geral ordinária. a ser realtzadn
no dia 30 (trinta) de setembro

-

do corr-ente ano; 'às 16 tdezes_
s2is) horas, na séde social, ao Largo Coronel Feddersen, sln.,
nesta cidade do? Blumenuu. afim de deliberarem sobre a se-

guinte ORDEM DO DIA
1) Aprovação do, relatórto.

-

balanço e contas da diretoria
\' do resoactívo" oarecer .do conselho fiscal, referentes
a'" .�xerdcio social de 195311954.

:!) Eleicâo dos membros efeti,,'os e suplentes do conselho
fiscal.

�) Outros assuntos de interesso: da socícdrdc.
�OTA' Acham-se à dísposicâo dos senhor-is acionistas, no es

éritório desta sociedade, os documentes a que s;e re,

fl'l'e I) art. 99, 'da l::i das sociedades anônimas.,

Blumenau, 27 de agosto de 1954.
.

J. H. ZADROZNY - Diretor.

Motor de 2 cilindros, OLEO CRU, de 22 HP. Cambio
de 5 marchas p. frente.

Equipados com LEVANTADOR HYDRAIILICO
ARADO de DUAS AIVE CASo

P-EÇAS

PREFERIDO PQR
RESISTENCIA .

E ACElI0RlOS,- • � i • I .

FORD - CHEVROLET - Linha: MOPAR· etc.
Caminhões F. W. D. (USA) atê 35 To�elad�s.

CONC�SSION.4�I9.S para Sal).ta Ca,taJ;i,!,Hl�

pasta da. Educação;l. Conferen
ciou ele com o presidente Café
Filho sobi-e a p({litica baiana, O
nome. 'do SI'. Euge�i() Gudin con

tlnua, citado para. 'O Ministério
da Fazenda..

2)
Rua 15 de Novembro, 983

AUTO COMEJ,tCIAL
1324 e 1713

S. A.
3)

��I,DA (Q��ANHI�
GAL DE

-:;o� ..-,

ASSÉMBLEIA GERAL ORDINARNA ' ,

Pelo !)resente. ficam convidados 'os senh:r,�s acionistas
desta sociedade, para a assembléia geral ordinária, a reali_
zar-se às 10 horas do dia 30 de setembro, próximo' vindouro,
na séde social, com a seguinte

ORDEM DO DIA:
1) Apresentação, discussão e aorovação do balanço gel'�l,

encerrado em 30 de Junho de 1954,
2 1 Eleicão do .Conselho Fiscal.
3) Assuntos de interesse da, sociedade.

Blumenau, 25 <te agosto de 1954,
WALTJj!R PROJ;l:ST - Dir. Presidente.
AyISO ll:OS ACIÓNIST4S

Acham-se à disposieâo dos senhores "aciontstas desta SD
cíedade, na séde social, à rua 15 de Novembro ,15�3, os do
cumentos a que se refere Q artigo' 99', do decretozleí federal
nr. 2627. de 26 de setemhro de 19�0 ..

Blumenau, 25 de agosto de 1954.
-

WALTER' PROBST - Dlr. Presidente.

e mediante mqdíca comissa0, será Imediatamente &,te:Q�
dido, - R. Tsajo, 12 - Enil. São ,Jorge -_'·Hala 4, ou
R. Tenente Silveira. 1ô. Edifieio Partlinen, Saía HJ-:-f _.:.
F L O R I A N o- P O 1. I S,' .,"

.. .:...

RESULTADO DA RIFA EM' BENEFICIO DA CAIXA
" -

_. � � � �.

ESCOlAR 0,0, G,RUPO ESCOlAR
.

�'lUfI DELFINOH
"

' -'

DESTA' (ID4D1
-' '.

Ao !)ublicar o resuítdch' da rifa '�m beneficio da Cai.
xa Escolar. a docência do Grupo "Luiz Delfino" ãgradece
sensibilizada, a gentileza tf] todos que cooperaram
ó bom êxito da mesma:

1.0 Pl��mio: 1 jarro - l;Jilhete nr, 46,4.
2.0 prêmio: 1 vas,) - bilhete n1', 272
3.0 prêmio: 2 quadrinhos - bilhete n!'. 351.

SILVIA' OLIYEIRA LIMA

Refrigeradores Domést�cos, .Refrigeração em GCll'al
M4.quin aFl, de-'Iav�l';' Fogões ,éÍétr�c�,- Áspiradàreli de

PÓ, Enceradeiras, Liqllidíficadorés, etc.

lt e i I) r m a -II -0- P 1 fi t u r It I
"

C A S A D 'O A M E R I C A NOS. A.

SEC.CAO DOMESTICA
Rua 15 de Novembro, 473 Tel.: 1532

'[lUX, de dii'eçâo _ NOSSA DIVISA SERVIR

Comunicacã.1J
TA�EIjI.t\O J9AO" N"OI;REGA,

Torna público. que, por; ato. do sr.. Governador do
Estado foi nomeado para exercer as f,uricões deixadas
por falecimento do sr. Osvaldó E. Schri'aíder. no' ré":
ferido cártóI'Ío, o SR. JOAQ WILY MYSZKA I.ex�é
soureiro da Prefeitura Munici!lall, ond,e está à disp.o'·
sição de todos para lavraturas de escriturás de com-

pra e venda de terras e outros bens, hipotecas, testa
mentos, pr,ocurações, etc.

"

Edificio da Prefeitura, sala 3

de um povo,
Este: hora é de luto para

- Vercadu:r··.

Reqllerimento d') v.!l"eador Fulyío Emmendoerfer:
"Sr. Pr"-Sidente e 5rS. vereadoreS!'

A$SIST1l:NclÁ MÉDICA PERMANENTE'A CARGO DE ESPEClALISTMj
ABEl_tTA AOS MÉDICOS EXTERNOS

'

ELE'fRICIDADE M'tDICA - REPOUSO _- DESIN'i'OXICACOES ., �
Ar..COOLISMÇ> -:.,_ TRATAMJfN'fOS ESPECIAL rZADOS ":"::"_o .

AveuMa �lUl.�O� � Rocha �l'. 1247 - 'J;'eldo�e m:. :}
°

O
.
5 5:

ENDER�ÇO T�EGRAJfIÇQ: '.'PSIQUIA'1'RA -
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. REPRODU(ÃO· DO NOTlClA'RfO· PUBtlCADo. .
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.

A
.

.

«Não querem. que o trabalhador
.RIO, 24 (Meríd.) - E' o tam; não me combatem- ea-

l
pos economicos e financei- dos - co 'F!'a o regime de ga-

I
rem que 0. trabalnador sej:l mos existiam fraudes eons

seguinte o texto integral da Iuminam-me; não me dão o ros, internacionais, fiz-me 'rantia. A lei dos lucros ex- livre. Nàc querém que ') tatadas de mais de cem mi

carta deixada pelo presíden- direita de defesa, Precisam chefe de uma revolução � traordmáríos foi detida ,n

I
flOVO se.:à indepeudente. As- lhões de dólares por ano.

te -Getulío Vargas antes de sufocar a minha voz e ím- venci, Iniciei o trabalho de Congresso. Quiz criar a ]i- sumi o ,c,verno dentro d,l Veio a crise do café. vale ...

��icidar-se na manhã de ho- pedir a r:;inha .ação ...para Ifbertação � instaurei .mn b?r�ad�_ racional dr, P?te1-1 espira� inflacionária rizou-se o
. nosso principal

[e, em seus aposentos, U0 que eu nao continue .8: de- regime de liberdade social cíalízaçéo «as nossas rique- i destruía os valores do produto. Tentamos defen-

.Palaeío dó Cateter

1
fender, como sempre, de- Tive qUE; rer-unclar. Voi- sas atra: cz.. da. PETRO.! balho. . . .

der o seu preço t! a respos-
·

"Mais 'uma vez a força de fendi, o povo e prlncípal- lei ao governo ncs braços BRAZ e mal começou €,,'-;3 i Os lucros das empresas
interesses' �. contra o povo men�e os humild,e� Sigc. 'il do I:0vo. A campanha. sub- a f�ncioq�l, a onda de afi! I e�iral;geiras. alcançavam

-

a':'
.eoordenaram e novamente destmo que me e imposto. terrânea

.

de grupos .. inter- tação .;c �·voluma. A EL.e;- te quinhentos por cento ao'

se desencadeam sobre mim. I Depois de decen.cs de ch-' r.aciona s alínhou-ss à dos TROBRAS foi nb'ltétculadaj. uno. Nas declarações dos
Não. me acusam, me insul- Imínío e espoliação dos gru- grupos nacionais revolta- uté o d'1pel':pero. Não que- valores do que importava-

-

a nocoo

Denunciou .

o presi�ente a trama �os iDimi�os povo
·

·.RIO, 24 (Meri�iona( - DR-I e arrombada a porta por seu tendo uma. crise 'de choro, des- "A' sanha dos meus inimigos

lPOVC>,
denunciando' a trama dos

GENTE) - Pouco ·.antes tias

I filho,
este deparou com o ts , matando em seguida. Já, então.. deixo o legado de minha morte. inimigos do pOVO 'conforme C3--

7,30 horas \'lI Chefe do Governo .Getúlio Vargas deitado no leit'J' todos os familiares <10 Chefe do Levo o pesar de não ter podldo ractertsou- o ex-presidente.

P�<l.iu a. seus faromares que o Ue espaldas, com o braço. pen- Governo ali ingressavam, suce- fazer pelos humildes tudo aqui- A certa:' altura,' diz textual-

deixassem descançar um pouco. dendo para fóra do leito', já dendo-so as crises nervosas, 110- lo que desejava" - mais tarde ------------�---------------------.

'.�.�mndo-se a seus aposentos, morto. tadarnente de sua esposa, da. encontrou-se uma carta 'dirigIda
PU$sou a, escrever a. carla-ma- O general Cajado de Castro. Darcy (' de sua filha. Alzira Var- ii, Nação pelo presídente, cuja
-n�ifesto' :qu� dirigiu ao povo> 'bra- chefe do gabinete militar da. gas, ° bilhete que f'Ji encontra- íntegra ainda não. foi. divulgada,
síteíro e um bilhete. Ouviu-se, às Presidência, penetrou. depois I do junto ao CN'PÓ do presidente sabendo-se todavia. que toda ela

S;�()" um estampido de revolver ,mos aposentos do, presidente, dizia, textualmente: I é vasada em termos dirigido ao

"Se 'os, meus inimigos queriam'
mcnte :

a minha vida.

�, minhil

A.
l�.�-- -- --------------

A,téasmulheresnorecinto c/o (atete
eledprencliam o manejo

Os: jardins do palacio transformados em " praça
«Qu.-ndo sair à rua eslarei na primeira linha de

. .. ...•
.

declarou Benjamim Vargas

armas'

Com a presente edição extr.acrdinár ia, es

te jornal .se associa a onda depezar reinante
.

no país: pelo trágico desaparecimento do Che-'
fe da Nação, sr.. Gehilio .Dorneles Vargas·
ocorrido na manhã de hoje. Tão logo circulou
a triste n.oticia, este jornal entrou em contac-

. to com a' PRd�4, Radio' Oh.ibe . 4e Blumenaú, .

combinando o hasfeamento da' Bandeira Na
cional a meio pau, em sinal' de luto, na frente
dos edificios onde funcionam, exemplo que lo

go foi seguido pela maioria das' entidades da
classe e estabelecíméntos locais. Combinou, .

também, com a mesma emissora, a irradiação
do seu. serviço radiotelegráfico;' para melhor
conhecimento da tragedia que tanto vem aba-
lando o país.'

de guerra
combate»

RIO, 24 CMerid.) - Du-'

rante. a reunião €!xtraordinária
convocada, O' Presidente Ge.
tulío Vargas a todos ouviu em

f;ilenci<h
.

não dando sinais· de
concordar ou discordar das

opiniões emitidas.
.. .. G sr. Tancredo Neves, à
ceita altura·,

-

apresentou a for_
mula do licenciamento do
'Chafé do Governo, declarando
que, embora não prevista pe-

· Ia cioristituição, justificava-se
diante da situação excepcio.
nal que· atravessa () país. COIJ_
siStia a f"l'mula em o presi
dente Vargas comunicar fi

C'.oogres.<:lo, qUe se afastava do
governo expontanealllcnt.e, a.

té que se apurassem as res.

p<IIlsabililiade:;, concernentes
ao crime da rua Toneleiros.
Uma vez provada qUI(! llec

nhluna culpa haveria a�ntra

si, retornaria ao Poder.
.

Como disse, às 3,30 Getuli.:)
levantou..sc calmo e tranqui_
io para fazer declarações a

que me ref.eri. Abraçado pe.
los que se encontravam ali,

·

gan�ou seus aposentos par-
· ticulares, sendo beijado du.
rante o· percurso por alguma;;
senhoraS suas parentes, nota.
tlamente por sua filha Alzira.
O r-eporter. sempre presen.
te, Iil3tou que' à esta altura o

"gaL' Zenobio da Costa, algo h'_

ritado, dizia para -um grupo:
"Já

. qli� o Epomiondas vai

assuritir Q comando da Aero_
nautica. qu,.�· até agora e:u.- não
assulÍÚlT. vamos colocar tropas:
nas ruas c, pl',mto, .tudo ficn,
rá terminado de' uma vez".

João Goulart, sorrindo. a

proximou-se do sr. Osvaldo A.
ranha,

.

que taulbem sorria', to

disse que foi a solução (Uia-,
da :pela dignidade. O meu 1'1'0_

pósito, disse o sr..João G:u_
lart. é ir para o M'inístério,
Caírl:j ao seu lado �3 for (Õ

,caso". Aranlls re.s§?ondt'u: -
�'Bt<avo Jango, Il,elejaremos

Continún Douthal:

1
nejo das armas, por sinal 1110-

Getulio. já nos �eW3 apv, dernissimas, Notava.se, em histórica, Poderás prestar ,b,e_

���t��te�n:�t��t�:h�����r�al��� ���:\�:i�a����;)cer:o a:1������� (Conclui na 2.a págiM letra C) ._��_J_"�___:.:'----"-"-'-_;_�_

;:n�{)s�:s:��oF:l��;ü �,��ac��l :��u���r��:aL:����e ���:m���� tante�-s---d--o---g--es... ,.-o----.e-x'-tr'·e.mOfcreJl(cia rap&lamente, à do, passava tlm aVIRú. Ao

meia voz. O titular do Tra- mesmo tempo em que se in�

�:��::�:;::t;�;·::i;:':' :;;:i:�i�,i,:'�:,j�;':�;!:�,�� I sr. Getulio Vargas reuniu
:;�2::u��:!,����:;� �:'�K���::��f'���:::�:�H�: Pretendeu o presidenfe licenciar ..s.'e, porlado, não no Ministério, que rã, num gesto brusto, deixa o

não é lugar de !!ivIl, mu'l recinto, em demand" do (·le. Mani.lesto a' naça-o la'.'0'.çado,: P' ··
..

·:e· ,I'·. o S·quando o sr. sair às l'uas, fi� vador. e�rreH no }'<iu' NIC"lço 'l
que certo de que �starei na D S1', Amaral P.eixotn, ,::nqllun.
primeira linha . de combate. to (jllC' o sr. Apnloni·:) Sal\'s.
Zenobi_9, sorridle�te, abraçou o nel'vüsissimo, voltava_se para
sr. B.enjamim Vargas quP., II Cf sr. I'�dgard -Santos e dizia: -

esta aHura, já se dirigia pa- "E' preeLso controlar Zcnobio,
1'a O sr. Osvaldo Ai'f!ilha· Ele saiu violcnt;j e é homem

. . . ! temperam�mtal. PrC'cisamos -e_

Enquanto isto, :10S Jard�1S vitar derramamfnto' de. SM1-
do Catete, que se transíorma- gue". O sr. Anlonio Sales
ra em verdadeira praça de

respondeu: _ "Ê' Pena, meu

guerra, desde as primi�·iru.s Ml'nl'síe"rl'o '

t'
.

Ie ':(t'O fnVl( raçu-
horas da noite, te\�� lugar do ... ",
mais uma distribuição de me�

trabalhadoras e de cartuchos. lVLu; o sr. Apolonio foi tran

Tropas do Exército, reforçad"s . qulHzado minutos depois pc.

eram C'plocadas nos pontós es-
� lo sr. Amaral P<:'ixob, que

trat.gicOtS. enquanto que; ci- i lh� declarou: -- "Fique cal_

vis recrutados, inclusive. entre, mO. Falei com Zl'nobio. ELe

o funcionalismo da preSiden-! está de volta e tudo. está bem".

cia, ,tambem se armavam. Atê I Jcão Goulart chamou-me !l

mulheres o repórter viu, a- 'um canto, ainda no Cêltcte e
pr·endendo, às pressas, .o ma-' disse;

- "Assistis.te uma

Casa do Americano

RUa 15 de ;-';OYl'ffilll'o,

S.A.

mo. 24 (M-?rí,.) - Comen
ta-s(� que chegotl ha alguns
dias a dfcisã,o do. governo de
pedir estado dz sitio, O sr,
Benedito Valadar.::;s terÜt son
(í,li.'lo o deputado IV.J Dtay'u!n:)
e f'l':nadons, send;) o sr. Alou
s� Arines, na qU8lldac!e da
n;in:lria, advertido, ontem, d'l
J:1ensagl:m ao' Congr. '3.'>:: •.

lUO, 24 (Merid,; -- ?ia tar
de dê ontzm os �.l}l·�·('C;nrel> do
Ca'.ete :r'2velavam aspecto
tr;,f,quilo. O sr.' Getulio ViJr_
g'1" despachou

.

com \)5 mi.
I� :Htros . da Edu.::ação, Justiça
e S&ud,� I: ainda' 'Le :(!(1'=ll 'timu
(f.:.lissão das don<.s de ;::asa.

Entr.e:anto, por' outro lado, rHÓ, 24 (Merd.) ,.:_ Ô 1113re-
ministros .e gener::tis e poliU- eha1 Mnscarenhas dó' Morais
cos iam .:;, vinhall1. num alvo- distribuiu a impren'ia, 'no Pil
li:t:C sem par. lacio da Guerra pC'rante o

RIO. 24 (Me:dd.) -- O sr. brigad'eiro Eduard) Gomes e

José Linhares disse à reporta-l outros g·merais. ,a s�guinte �o-
gern:' l ta:

.'.
.

() presidfnt:: V:ll'gap .stJ 1;0.
c!'.;! silenciar pkrant� 'J Clm.
gresso Nacional. Cas:)
trál'iJ ou há rennllciJ
dep::lsi�·ãQ.

.

da manha d::! hoje, dis.qe:
"Meus· c;.mpromissos cessa";'

ram no lnomento "m· que o

RIO, 24 (1Vhrid.) _._ Jo.s6
..oiugusto, vice-pre'ildentc·' da
Cãrrwra, declarou, :l' prop')3i
to da situação:

"Sinto_l�e' orgulhOSO d::t ho
ra histórica QU·3 rstam: s \ i_
vendo. O Brasil tornará agora
novos lUrri:S, hístárk).3. O H.

Café Filho não estará a súvi
ço de p.artidos.' pohéicQs. !Uij$,
à. serviço da nação.

RIO, 24 (Meridional) .-- pó- dencia do meu país, JlO<' força trem!], que toda a Nação
meir,as declarações do sr. Café Lle um imperativo- cOnstitucional deplorar com

Filho: presidente da República: ',m condições 'de um eunhJ do- consternação. Dirigindo neste

"Nã-o luí. paJo.:vras quc· possam (oroso, tão chocantll. instent_e tão peno-j.'O, a.s minhas

descreve1: a minh3. emoção nes-I <Todo Q. ::Bra.sil deve por de la- J).t'imcÚ·as palavraS à Nação, ia

te ·mom€nto. A notjcia do geito :10. nesta. hora ü'J.Tivel. quais-. ç'.') com a min.ha, atenção. volta
de <?xtremo desespero do eminen- .qul'r sen.timN1.t·:>s pOliticos ou 'ela llara 'a normal.ização 'da

t� presiden.te !ia. Rpública. atín� [H�ssoúis, para prestar ao dr. tua.ção nacional".

giu-me como um raio. Toda' a :;etúJio Varg:),5 as Ílonwuagens RIO, 24 Cl'vleridional) - O

INaeã'J há dp est,'1.l' como eu. pl'O- postumas de que' ele' (, credor, [,ouríval F(Jonb�$ admitiu a. hipo

!fundam\'nte tra.umatizada PI)!' pelos altos e ille�tin�á;v.eis se;:\'i-j t=.se
de ainda hoje o· sr. Café

\esta. Tra.gédia, Eem pr!.!cedNltes ;0;'; que prestou a pac.na. Ei ilho tomar 11(ISs.e intermamen-

f etJ! nossa, históda. Jamais p\.'lll- SU:1 Es:cruencID não· pr\';ci�a\'rt li! d(\ f.'urgú de presidente . da

, ,sel em ter de assumir a presi- ! ;>conel' U uma atitude tã,.> ('x- R.epública.
�====--------�===-

C:Palavras do' sr. Café Filho à naçãc. .

«Todo O Brasil deve por de lado quaisquer
sentimentos político.s ou· pessoais»

dev.f

jqntos".

f o R D
PEÇAS LEGITIl"IA.s

'24 (Meridional)
suspensas as 'aulas em
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Uma frota de Ciomionetas percorre
'

o fim de manter à venda

sempre novos.

pr,; SINHÁ CARNEIRO
fH J-1j (,tf: tH lU Ui tJ, li Df. )(111 11'••,j J .':. I011ff':Qfl

llLUMENAÜ, 27�lj-195t
�

•

> ...._.

.' •• , �'•• :' '" _. '-,"", --_.- iS( -

" ���"!� srs. 3uan

"

pe�
dro ,:aiveira Cruz

. e sra., JIorst
,Keim. Vice.nte Filomeno, Anto
niô �. :Filt>meno, Sergio Strauss,

I Tllucllildes 'Macha.d!l. J'-ohil. Leo
, polp, Géza' ··Reic�nll. FrItz

J

e<,' Waige, ce�. Urarahy. e, �olnitiva,.
t:laudio .Helluemann; João '.f!::;

��'. Schaf1'81', Eliriie:J' Hosterno, .Iar
'.schaffer, Eurico Hosterno, Ia!'-

f ry RUmar Sander, Ma,ssao Ka-

ta,yama, AUgusto H..VosllenaJ',
I dr, Aderbal Ramos da Sílva, di'.

- No Cnr'tor ío tte' R::gistró Ci- 1\1:anoel,Lacerua,' f' João A. Seh'
do vil. desta mdnde, realizaram-se wuehow,

ante-cnteui. {JS 'segUfntei1 iJOlISOI·· HOTEL HOLETZ: Sl'S, José
cios: Sagas, MlillOef Oliveira, Adevar

-_ do jovem Leonard.:} CU.rdo- Coelho, .Toão OrUz, .(Ir. Rodolfo
ro. filho do sr. J·nãQ e sra. Vl- Rpnallx :aguer, Evaldo Gevael'il.
trdina Cm'dos". com", srta. Ma- Francisco' Pinheiro .. sl'a., Jo(lsé
I'ia Lot ero, fj!lla ct,] 81, JO:lê I, ri& Olivei.ra. '" fira. , .roão Bra�",
sra, Ci'.cilia l_ot<>l'o; Sebastião Braga" e Antonio ]\{11!<
- do jovem Osear Ewt'i'�, fi· e famma.

·jho do sr. F.:mílio " srn. Anua

6.e,.1
.eomereto Ioea.l ;
- .. ()" sr. Gusta.vo

ilidellte em Timbó. <I"
� Oi sr, Romeu <los Santüs.

sídenta l1€9ta' cidllll.,..

CASAMENTOS

JO'IAS DE PRfYPRIA FABR�(A�ÃO
REUYGIOS DE TODAS AS PRO(ED�N(IAS

PRF.CftfO ,DO DI;8

RELOJOARia CENTRal
d p

HAROLDO R}�GU§E

oferece por precos menores a :mvve.rs. com a srta. Anna Iji�.É"
mann, f'Ilha do sr. '\Viily e' fOl';I,
AgnflS Bugmanri:

'

� dn jovr-m M�n{)pl SHva �i
llw �'io sr. Autonj,):'\e S';Il. lÚllie
r9ll,�a" SilVíl, com 'IJ, �í'�a. Maria
RO:l\'f'ntllvfl P"r�il'a. filha do sr,

Lníza peéf tr-a f'

--- do jov('m Mario Luiz r.·'e-
1,<-lH,' t'ílho do sr, João !:' sra. fi;
bila nol'twli, com a .sn-t R. Astu

Beolcmann, fHha da pr. Al\'ln fi

sra. A (lp].ill Becl'nlaurJ..

Fnnçã.o ',-!'JS dentes de leite
, Os' dentes. rle lpitE' auxiliam fi

érJ'scime.nto harmnníosn dos os

.lOS da face r- df''''''111pen119111 Im

portant.e ,Í'''Pf'1 11a mastigaç'dO.
i,'rprecem, 'rmi,q; tanta aten,o::íio
quanto os' df'í'initivo�: n, pedeita.
conser'\'uçao ,naqu,f'les dentes de

psndom as Iit;a,,: conni(!oes d"s.
teso

' .. ' "

Sejll, -muito eulda'dcsn com

0$ dent('� dI' lcitf' de '>lNl fi
lho, para qU'e, de fuWl'(), (>!e

possa, ter. f} 'l�,lSfo hem conforma
di) e ótima dentili'i1l1'a. .:_ �NES.

AStRAL DO DIA

Rua Floriam.! Peixoto, !JS
Cp , 439 Tel, 1 G:m

Para consertos em geral procure sempre 'iI
'

melhor téen iea do estado.

i
I O'busto é uma das ,partl's f;:'l',tura) d'$ marg',1� II' te.
'do c'!}rpo que mais preocupa ('it, � adioo"Q curtadr, íao CHlül

i as rí1Ulher,s p:.Jr motivos de ric;, presa <l aur,ell!a), 'H rni.sca
, estétic�l; e em todos os iem- é Ellida a _5 mUSCL\lCS (' � eu'l.

; pOS, a mulh:::r procurou cor. bt 1 ta com a Dele. e') iJ';; Iflar-

II riglr aS imperf:,;içócs da bus- g:eDf- são apr:lximatll:,' 'e su�

, to, recorrendo a artifícios que !ul',-das, An'tes de :H·m>"·:kr :l

i !lã:> d." rado no caso de certes "" ",,�, .'. dr�ll'gl:; I pr::ltiea,
I "s-'utWI1S" !lur '2Xf'11l1Jl0 l",'a JI1CI,n'} l�IJ'Cl1t.,l", la q,Hl�
I dlf'B:ü'am �:'}S Jil1litps da 101'- I

,,;t}, \'LI a ,'1,]':'')1'1,

! tllru. �

'-i�;';�ifii��iiiii.1_;;;; iiiii;aiiiii.__iiii_iiiiiiiiiiiii_.iiiiiii--_�._iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�l':' inutil dizC'1' quanto se . .,-� ---

jnm. danosos C:,1'105 "soutil'l\S"
,1) eertfJS c:l!f'te.<:, que sú Úi"
;,:em comprimir c' lOrl;'u', eOll_

I 1.1'3 tod,�s a,; 1', is da natureza,
I c;ntribuic'.o na maior part,;
I ciO::> C_ sos :lara enfraquecer
I ulteriormente um org5:1 já
,

dlfruqucddo, Mellnr vnl�.
Cm caso c1.'! aeentu3da hiper
trofia (aumento l XC}ssjvo d')
valume com cOllspquent<:
"queda") recorrer à obr" do

I círurgiã�1 que d.'2volvcrá c

5-2io às pr()p')l'{;õ�'s ideais, Es-

I
tas ultimas não pod€111 ser ri-

gidamente fixadas. estand,},
!
como estilo. n; depend:el1cia
da cOluol'níaçilp Ei,(C3 gel'al.
lllas em lillha d(' máxima [lo-
d,:'-se di'l.er q\ll' a bl1l'da infé'.
fiar e a superi:: l' devem estai'

r,;;speclivamenü, cOB1prH!ndi-
I das entI':' a quarta I' a oJtay:l
, e" stcla, e al.',� [I aureola dl':vc'

I
estar situada ;1 :lltura d� sex

ta eJstela. (�1l:411t') :'ls dm1En

;;:ões, segundo ii corporatura
da mulher, das pocÍt'm vn-

riar dos deZ uos qU']lUI'ZE cpn,

tímetrog de diâm!?ti'a e do..,

quatro aos Seis de pspessur�1.
No cas,: do seio ser Hllllto

volum'''sll, ri cinlí';;(iitn pl'tlCel!"
n," maneira a CIJl'}'igir ::t 101'"
ma do orgão ,;erfl j]'w pr: :in
dicaI' ;1;; funções j'lalldl,lul'._,,,
Rlll g(à}'al {t hip('J"t:cc,rj:J ta é��l ..
sad" nel-:! acurilUl0 Clt! ü'CJei'O

tdipoio (gordura) s('ndo, 11:1',
.

tanto, neuessario '" linn' ')

1-'- , _.;.:_:,_--.'-- �__-�-- -�--�'----- _'- que _ sUl)prfluo. P"ru prati ..

.

c JI.! uns oilO (j:l}l0S de, peso' cal' a int,;ry.·IH�àl1, ê dêlinE':1-
lllaJS ou menas, Ja podera en-I dei sôbr.e ii udt" (j tra.;aclo (lne

I11':;1'_ num. ,r�gim.� de três re_1 deverá següir o lbisturi e n

fel,coe� dxarl!ls. Nest� caso, "I qUf' corresponderú :jO seio d!'-

prlmf!lra s';l'a às 7 ou B horas, I pois da ODcraç[Í J (mUl'C,HIo

'I{'eJ"(·aIS e leite ao mejo�dja e CO! fi letra'B I, D� l'}lJis d:: .tei

legl�mes ,e leiL, ú.;' fj horas da ta a ancstesi:l, \J c il'lll'glfio

t�r(I�" _

Um .1::)�'tlI·lO _ d,c qua,tru pl',üica urna lneis:10 cin'ulal' I

f",f':lç_oes dlêlrqs se!'!:t fl_:;SlDl:' (inf1 j('ada com um,E II [J (k'-!
h�ite as tI llol'a�� ;lfl manha; 1':_ S(c'llllf1J em torno (\,1 'nílF']:I' I

�llrn(.'; ..

c· sucos ue; ) 0.; cer·':aJs cujas dimensões SPl'!!.o !'('(iU;t,I-1
:'<;0, �;, l�gu!.n3s ,Cere:lll'l, frutas das ou nüo, tU(jO df'j��n:ll�l:(i() 1não o [(lrc'�. '
..

' lC'llt' as U ]HW:1S da tnrde. dus dimensô', s qu·, () seIO dl'-
Socialmente. !'eu herdeiro '\'c:r-it t:'l\ <fpo"i;; (ÍP QIWroclo,

)taulbém estará \ melhoranélo. D
. , i'

G d· _0)101:;;, � ex U'j)t1Ü:í uma por.
osta e cflmp:mhia, adora 03 (',lU ehtH:�a de p(,l,� (mare!llb

mOl1Lntos de brincar, Quer l!ÍI d(\�en�1n pelas Iinh:�s ('[')1.
ficar c,l1staníenwnt.:: com'· v�\_' V1.tt1bu1dar "m Bta. CAtIlrtQ tíillllls <' pontithad,ls qU" .'[�lYI
cê, Agora chegou � V{"Z d'!: n A II 'rigem nos ;,ünbs Di (. U�L
com�)l'ar um daqueles práti. AFAlIolADAS CASIMIltAS OLll' l1'll'tindo du c::all'" tia ru_
ces gradeados, que podem'ser

"H O B I f"
ti.-ta ;ur!�ola (A) ,,,i,I14(' o c o,p

levJdos de um quarto para o oi SCl'Ú � :I'utur!l borda infl':';:n'!outro. Deste modo você pod�� ril' SCI;1. A e�te .!)A11to, a(l"l�
rá t,�r seu filhinho sempre Maroa li'abrU da 'mé!hDJ'

"'éS da amI-.l:: abertl !ta qu:� .n i
pt'do, e ° espaç:? ,rellltivamen� euiln1ra do Brallll J) !'Íhri pratICOU na pele, O. Gl- I
te enorme d: gradeado dar-

, l'ulgião solta m'lssa do 52! ') '21lhe�á 'todo um mundo novo
x -

lO'
leva para o alül; dep�js ·�x-

Ch2io de mistérios e d'2scober: Linhol'l e Ilviamenta-
ti!pa um "gomo" (ou m.:'�.s, (

'ps eu('antaNas. �'.�u bebê po- QUI Alfaiate.
I
sef'undo ,?s 1� ecessi :lad,os) .

d 'j
derá, também, dar evidência

,_ X _ h,c'do 3tupiJl>0. ten(1') ., cl'!d '-Ida viollntas paixões e al1ti- )tua xv, 1'360 _ ex. P08tlll. Ut! I d 1 ,1(' não prejudi,",f ' H'ci(;él
p,ati�s. . Multas crü1ucinhas, BLUMENAU fJ.llldulm' ii': �\s a;1(, 'h;.

Fr�)-lpor, exemplo, pl'eier�nl cores {( f" .�:.) ;: :a� ,I '.lltu"at:i:l'l
suaves às vivas, VO:?,"S proÍlll1-
das às finas, , '

' -

i
Mai:r intcr,:':sl'le em allIneu_ tf. l'III íiíSli!flImliWt_� I

tos sólid,"s tambem poderá FABRICA D� MAQUIN'Ar I: fU11D1fa-O M/U\ITISPr lLladú, o bebê já, pode " .J J:; R i" utt
com:r frutas amassadas em De EDMUNDO MORI1'Z
adição :IOS cereais e l-egumes. !tua ,Uruguai, 30 _ Cai,," Pm,tal.14 -:Telegr·; "MOIUTZ�
B'lllana. maçã, pêra, pêsst:'!t0,' � 1 T A J A I ���

ameixas, são as frutas mais I"allrlcaçlio de Balançllos de 21), � 30 e 40 lu. - !lOmllas lngles:LlI de
indicadas. Devem ser dadas l1J4 _ Eixo para serrru; 'cIrculareS - FuradeirllS horl2úut:l!S p:l'

em -rodísio. 'o mesmo ac{)nte� 'ra moníagem em alIna�.ão de madeIra - Ferragens COM!IIe.tas -

cendO aOs l('gumes ;� çer':nis. Sena fita - Plainas simples, 50 .'ent. (le largura - CililldrM pa,

SUCOS e' vitaminas devem ser la Padarias, Dl0endas para cana ,e dragas completas para areia e

dado,s. c:mo sem�re, antes dQ' pedreglj.Jhos - Oficina de lund1çãu e estamparla - PrllJetUJ, ln

.banho. C�so ,.seu filhinho es� çamentos e demaIs 'informações na Fábrica.

ttíver suficient'2111entl:! grand,�, ···.·'Á..__IIII...__..._IiIIÍI--..-..-IiIIII------IIIIIIIIIIIIIIS--�

CASA

Acham-srr, (lil.l restas �s .seguin;
jp,q lares;

do sr. Raimundo Emmpn,
dOf'J'fl'r {' !lia Lonrt com o ns ,',

cimento de Uni lneJ;ino;
- do sr. .Iosé Amarul !' l'l':}

OEdirL Amarnl, eom o nnsclmr-u
[3 til' uma menlnn:
- do sr. Antonio Bm nllt',!es e

'n'a. 1·íaria BernardNl, com· o

nascimento de uma menina, e
- d'J sr. Vitorio Dechamps ('

"spos'a dna. Adelaide-, com (}

nascimento de uma menina.

Esse':!, 'nnrc,inlPt'�"'t; ..J('(lT ....er�n..

na Seccão de Mat,'rniclndc do

Hospital "Santa Tsahf>l"

por Hag.a Swami
27 de Agosto

Havendo prudeneía, pnde-ae
1>bter exíto cm artes plastie'à!Í.
terapeutica.;' descobertas. novOS

meiQ'dos, negocIos de' vulto, a

!i. tarde, em assuntos maritimDs,
Os N'aScidos Nesta, Data ..

São espiritos' supe;Dil}r�,,·�ptqS' q
artes e ciencias,' c-apa:ies ® ,j.üB·
lhol'ar sistemas industriais :·e. dE
ronseguir l'iquezft ,e "'8tim9.,

1 S DE PREVIDENCII'
Hão se adiam, porque â fatalidade vem inesperadamente.
Adquiria a sua tranquilidade

','

, , -:�F
através de um seguro cO'Rlra

ACIDENTES PESSOAIS
NA

MU'TUA
.

CATARINENSE DE SEGUROS GERAIS
UMA QRGANIZAÇ�O, � JEU SERVI,ÇO,

."

em ação em nossa loja I

Vaja o que a BENDIX Economat

,

faz para ,Você:
f AUTOMÀTICAMENTE. enche-se
de água, no seu nível certG e tem

petlltura adequada, quente e fria.

2 AUTO.MÀTICAMúNTE, pela sua

ação agitadora, lava suavemente
sem prejudicar os' tecidos.

3 AUTOMÃTICAMENTE, esvuia.
se para enxaguar, sempre em água
limpa, uma ou duas vêzes, ii sua

vontade.

4. AUTOMÀTICAMENTE, antes de
cada 'renovaçlio de água, extrai a

água da roupa, pelo novo e paten
teado processo II vácuo.

CR$
MENSAEi

Patente exclusiva da BENOIX, 'garan
tida por 5 anos. - que, em suaves mo·

vlmenfo� a váeuo, tira .. água da roupo,
depois de enxoguelda, sem amarrotelr,

sem quebrar botões. envolvendo suaY<,

mente o tecidQ, ntJm p(oc:esso que eli

mina o prejudtetal e ClnHquado "raio".

(I I\ENOIX E�onomCit n(io
necessita fixação ao

5010 nem insta!oç6o especiul.
Trabalhei cOm qu.alquer
pres.ao de água e basta

"

ligá·la em qualqulif torm.!ra,
para que funciona
com ttSdo eflclin�.;g.

DEMONSTRAÇÕES PRÁTICAS SEM COMPROMISSO:
Standard

( A S A D O AMERICANO s. A.
SECÇãO DOME'STICA

Rua 15 de Novembro, 473 - TelefOne 1532
ASSISTENCIA. MECANICA

NOS S A D I V I '8 A E' S E R V I R

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



DAS MAIS justas 'e merecida!': a homenagem prestada a
J3sé Pêra. p�la diretoria do Olimníen, por oeasíão das f,�sj,i�
vídades de in:lugutaç'f!) de se,us l',_,fletort's. Uma placa horne,
nagsando o grande desportista, ficará pará sempre .a lembrar
.0 muito que ,�le fe?, .1'111 ·pr{.>I do. esnor.e btumenauense, sínte,
tísadn na homenagem o clube grená. Muito oportuna, tam,
bem!� a Iembr_n!1p,H do noms d� Arnaldo Martlns Xavier. por
oe�Sla,) dos dJ�(,l1r�.:s prol1ímclado�, ly.. js nínguem Ignora quefOl na sua gestâ», u fj"('nte dos ClP5�1I1[,S do cluh> da '·l1nixadlt'.
que teve inÍC:io ;10 vltortoso movimento p::n'a dotar o estádio
alvl-rúbro de l'"fletores l1:11':> jogos noturnos. l"'� i o dr. Ar.
naldo Martins Xavier quem 3!)oion mor-al p materíatmente
II campanha "ln seu,'! arrancos inlclats e ciliem deu ':torça e
.tl(2spertuu o 'Nltusiasmú 1"\11 José Pêru !l31'U enfrenr.n- todas
:JS 'adversldades surgidas t' :lleanç31' asslm, vítorloso, ii méta
firral , Ii:', pois. um dus tJiP lJlel'�{'em, umbéw, as melhores
eonsidel'uo,:'c)·"s e t adas as homr-ltagen,;. o' ·:·x-nresiúente do
OHluj:licc( pois QUoS' Amahto Xavier !'Ü}Jtim'l,t sendo hoje,
como sempre fui. Hill dos ntaís arcÍ';1l'OSOE; atunil':H1Gl'e;.; .-,
:ldeptos do gr['mj,-, da "baixaÚ3 "

..

.
.

A SELEC40' Di\. SEMANA --' A �'�ii;u;d:]de do ':'Sl)a�O,
onrrga.me a deixar l):il'U outras oPOl.'lllJ1l(ji1CI'Orl, nlgllm,ts outras
consldei-acões e notícias que tinha para 'insertr nu nota d.p. ha,
k, Vou, assim, focalizar {J assunto priüei!Jal desta secção, que
é a Sel::,çiio da Semana. Domingo pCJssado, jogaram União e
Guuran

í

em HO!l!JHva Norte. e Vasto V.-.',rc!p e Palmetras no
estúdio "Curt nq'iilg'" lia VeHw: li). nua duas pelej:i'�, as
únicas da J',Jdac!:i. u liús, qu � n;";o c')n':Sl?olldt'1�,1ilJ lll";uuneme
ao que dela,; .?l'a esperado. r-mbci-a também n<10 tenham de
eepciOl�t:uf). Algull..<; jogador.·s se saf lenturam Jüdis ,)r,f. ,',<;_
pírtto de luta, e houve- mutts dj.sci!l!iml� 1'3ZÜU llt;b. fjllftl
eu me congratulo com t.uos. Púda li fli:i·b�)l ser Irnco, SN'

.pú!Jl'e {' pouco e�!)l:es�ivo, Mas, havé'ndH tspíl'ito de luta e,
acima d:- tudD, discipl ina cem por cento, muita euisa estará
a stt!vo da debacle, Parabéns, po is, ;J(JS eruques qUI: atuaram
domíngó passado. pela dlsciplfna com ilue Se houvernm n 'J
decorrer dos 90 minutos Ü'" luta. Deuoís de nonderar bem so ,

br·:! li atuuçãu dcs quatro "onze" -que estiveram em ação,
cheguei � seguinte c .nclusão: Arqueiros: o ú1PlIL'l' dos qua,
iro, 1St!) e, o mais empenhado .�, l10l'ISSO II que mais trabalhou,muito bem, aliás, foi Lauro, 'do União. Zagu:_'irbs Central: foi
índísçutívefmente, FI2rl1au'do, -: melhor, ou pelo menus, o
que 'com mais stgurança atuou. corrcnrl., muito e marcando
bem. Marcador: Lázaro f:Ji. o que melhor apareceu dentre os
quatro, Médio direito: o posto cabe a Lucava, pelo seu bom
desempenho naquela ,9<Jskão. C!'ntro médio: caberá a Honó.,
rio, a posição. Médio. esquerda: Pouco destaque h�uve dentre
todos, salientando.se, entnetantc, Darci, como o melhor, Ex
trema direita: cabe a posição a Canguru, pela dispcsíçãn com
que se houve na luta contra b Palmeiras. Meia direita: LUl
zínha merece, a ··posição, pelo S�U excelente trabalho no ata,
que bugríno. Centro do ataqu·=: Schippmann é : dono absolu
to da p'Jsição. Meia esquema: Mer�ce-a Sadinha, que, ,::mbo
ra jcgando contundid:, foi o que mais tl'Jbnlhou no ataqu:�
do Palmeiras. Extrema ,�squerda: Pertence a Jait', que mos
trou !>fr o único j .. ·gado!' im!)cluosQ e objetivo li:} ataque do
Vasto V·.:rde, tendo realizado ótima DJl'j ith. Assiro, t<,_
mos f'_rmada a Se:eção da :1tual S,�mana, e que é a seguínu,:
Lauro. FernuncJ.J e LÚZ"ll':l; L'iI:ava, Honol'h t' Dal'C'Í; Cangu.
rú. Luizinho, Schi� pmanll, Sadinha ,! Jair. Creio SPl' esta, na
\' .. rdade, a melhor sclel:ão qL' se !.lodería f,.. rmar dentre os
jogadores do,; quatro quadros que esfiver:.:m ';1n .aç.'.ío d .. min
go paf':;ad'J.

() - ,;ruiz; Sàbin'O' Columbia Lá DESTAQUES - Na rodada !lassada, destacaram_se .'lin.
pes.''':''' Renda: Cr$ 2'.590,'OG .. -, dJ os _nlaiers Daniel. W,:rtl·�r e Corrêa, do Guaraní Werner.
1.0,tempó: Amazo·na:s lx(\, g ..... !

I Al.�ÚjO e Chic�. do União: �ordinh:. Nagel (' Jon.as, do P.aI_
de V:arglis :lÓs 5 minutos, Final: me lI'as; .� OtavlO, Jaef)_r e Nelson, do Va�to V-2rde.
2x{), tentb de Filípinho aos 1l'

"

O CRA�UE DA SEMANA - Este posb. _pertence, .soem
minutos. ,_ :.Qua!dl'os; �:lvJda. Ué) J?vem gua,rda-va.las _Lauro. dn UmnD, que. dIa a

'AMA:ZON'AS . ,TnãozinhJ. f Gl1 v:m �:.. lm!)�l�do a admlr?_lçao de. todos, pelo ar�"�Jo, ex-
Muur.o � Pinheiro;. Ivo, G6n ,. ce:ente Vlsao e o.l.ma col:c�çao ?ebalXO �o arco. ��ndi1, do
REi'ciiio: Vargas, Ch'CD M3S;, mm%o passadJ, fOI. 1)01' a��lm dlZP:�'; a fIgura �eCJSIVa p�ra
M Ih

.

Flli i' 1 I a VIL' na de seu quadro, fechand:; seu arco as pretellsoes
�, elros e .' fi

,1. ')', " dos avante:; bugrillos, pois é !)r:..ciso qu'= se diga que o Guara.
I1HLO�E.sTA.

- Call, Hl�bl!'" I ní fai mais senhor da situação, no cômputo geral dos l1()ven�e
.
el11'1que; N'Jl'he'l'to, m'elO ('

ta minuios Ué' lÍ<;a.Tule;
.

FUl·tado, Nntalicio. Otti,
..,.......,........;..;. _

'fico p. Hel·])el·t,

(Fabricação da Brasmofor)"
CINCO ANOS OE GARANTIA

Compre-o no inverno para le ..lo no verão
Pague..., em' suaves prestações mensai�.

- v

".6iASTEM�" é um
-

'refrigerador
que agrada, pelas sua'3 liuh,n�i aerodi-

":iiámicas;"e' garantido' por cinco anos

com at>sistcncia técnica.

;�,'_ (7. í T f�·�·s
estoque

o .Amszones
1Nlf ..PENU'tTtMÁ ,R.ODADA

, , .
"

�

7. 10 e 15�:JO
�

horas
P�T'tidun para B!Unlenan:

O .. fl e lã'hc,I'a.
H ...r�rlo ,lias eamlllntltfs

Prd'Jid o,; para B1UlTIPi1!1l1'
'i_ e 12.30 hnrns

P:utirla') [lUTa !taja!;
H 8 l7 h-t,,'3S

AGBNCIA 'EM J'J·A.TAJ': nua

Her(.'llí" ,Luz - (Ao lado dv

T�rl':ia .Ml.tli2i ._ . .!í'ODf!, :17.1

AGENC'IA E.M BI.UMENAU:

IiROGRESFiO :1 x JIJVli;N'I'I;:;
1'-- ,Iúfz: Aluaro JunD Bln{{í'
Ri':urla.: Cr$ 63fJDO. _ .. - I.ü Ihl!'

po: 1x1, goal;;- de Ceroldo .'. (.:

rüo,- ::-.:.-!H-:i -1. ri! �&) lilirud"_.:.. _ _ \: 1,--.

na!: Prúgréll,'!) 3>::1. gnals de TI,,
list.a aos 3"1) 2:1 minulfl··.
PROGRESSO - Nmc11.

fjuinllO e -'\ntoninliD; Fi"1,
Toh1!iS P. N i,ifir.n; Cidinh!-�,
riJ,}, RaURtn. Iv11wang-()nf' .. M:F?, I'.nJ\i"li!N'TU8 - I-IOl'si l\!;> I' •

f; AI'aoieIo; Alfr"dn Alidol' f· J;:;·II

gnu; Wel'l1t,l', 1'nul:jl), ·"'fllel}.,'!
I VleHU!r' (', Gp]'úJdo. j
} = :

F O R D
PECAS LEGITIMAS

� � ," .

Ru:. �[, <li'. Nd\l�mbro. ,(13

Cas:I (lo Americano !'LA,

.. , ... ... .. �', .

{l.000 000.00
1.200.i)(lf!.OO
:!..!1I10,OOIi,{H}

!i(]O.()()().flfl
DflO.DOO,Oi)
[lU? .41;0,211 1l.1l7�' 460,20

.UFH IG ��iD�RE�• CON"jl'ECÇO)l;:"i' FINAS
PARA HOMENS
"

t O.. R D�'
AlfAIATAPtA BOA.
Rua ,1 ã de N6veml!1!'>. 5902

_ i.o AntlÍlr � 'Í'o'JerMle, 1345

.U" O'�ENAC

de Reserv!l E:=-l'leci-�! ... ... .... .

de i',� :-.,
.

Ii :l('i�\
"
•. .•. .•. . ••

psn' Dcp:recj�ção .• ' ... .,.

Fune;':.. de P,revisi(o rOeverl. Du\'idl1>:"';1
EXIGIVEL A CUR'l'O
li: A LONGO PRAZO

Adicional Lei 1474 '_ ',: j;:1;:':'1'
Bailcos cj C.?uç50 .,. �.. . ..

Credores Especbi; ,:..
Dividendos 1l. Pagl1" ... , .. ,

Impostes :t Pl'gal' .. , .. .,. .., ....

Gratifica.�úes a P"gar:
Aos, diretores, funci.ou:l:rios
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Os Rill� que devem e!im;fla" fódll5 os

traças de sllb�ft:IfICí(jS f<5-.:icai:"·o .. ·",m·
plíre%tls .do...cl'gofi isll'l"O; esfãõ peoti'flHill'
da que um excesso de adaQ..urico $"
ut::umule ft pe"fletre em todo organismo,
A falta de cumprímento de 5ua fare�
I .. flor pf:ii'fe dos rins é a c:cnua fUli.
d;:;mill!t;:;1 deu clôrel> fia ciníúrof reu
matismo .. írrilgulCirídades uriaflfjQ�. De Witt c,m�egu"m dtit
Edil acido udeo rapidamente fórma tllivio permanEnte ne.
r.riit",i� "'gudos, que se alojam na. ar- mais rebelde� ea�o�. A�
tieut<rçoe�, r.õu,QlIda '" sua h,ffamaçüo Pilulas De Wilt nlú<lm di
ti rigidez, tlS <!ruciontes dÓte� do '!lU" rétameflte sôbre tiS riflli,
Malismo e oulros. mal,,� do sidema devolvendo lhes c �Ila g.
urinaria. O tralamento apropriadó de- c;:ao natural de IiIfrus d,j�
� .. fazet voltar os rins ao seu .ntado i!'lpurezas do ofg(;lili.IiU;),
nOrmc:!I, ofim de poder ser filtrado (; A ",anda �m tCidIJ' ��
addo ütko. f per i;Sê qUê que O:; Pílulas formm:itu.

• PILULIlS� DEWITT ·

Pura os Rjiu ti ti bexigaEM VlDftOS uli 40 f 100 �IWLA5. 'I< Q GRANIJ! f MAIS UONOMrCO '

Um rdrigi�rador con!>efVU duran-

te semaúas.. carne��, frllt.as, verduras,
etc .. Por isso, tómou-se um elemento

indispensaveI ao bem €siar domés.tico

e a saúde de todos. 6 refrigerador é

tambem fator de"eC0110mia no lar; pois
permite a nona de casa. guardar as so·

bl'ns, comprar alimentos em maior

q'u:ll1tidude nos dias doe feira etc..

CONSEUiO FISCAL

i'BRASTEMP..

'" é de disfribuicão exclusiva de
, , .

Guarí�U.L!v:rGil reI!, 1059

Prosdocimo Sociedade Dnonima
Mal_riz: Çuritibà �.:qFmais "I.umen�p e Maringá
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Platéia numerada
Balcão ..

Elogiada a orientação dêste matutino ante ii linha
Repdrrtagem de Orlando

Silveira
O Diretorto do PTB local,

t.o;rça-feira última, tão lógo te.
ve conheeímento da dolorosa
notícia do prematuro desapa
recimento de seu chefe sunre
mo. () presidente da Replibli.
ca, ·dr. Getulio Dorneles Var
gas, convocou apressadamente
uma reunião, levada a efeito
fi n : it,? na séde do Partido,
à rua 15 de Novembro, altos
da. Casa' Royal, quando foram
prestadas ao insigne brasilei
ro as derradeiras homenagens
do" petebistas de Blumenau.

�\' conceníração comparece.
ram, além do presidente D�
};1 ir,gos Borba, outros mem

bro" do Diretório, correligio
nários e var'ios curiosos. Ano;
+ ....mos ainda os seguintes no.

"". s: dr. Osní Karsten, verea
ti')l'(,}; Antonio Reinert e FuI_
vi • 'Emmendoer:li:r, sr. \Tos(�
f.\·,rreira} i>" fi. e dr. João
Borba.
Aberta a sessão pelo presí.

i.'p.pte, usou da palavra o :.1'.

Fulvio Emm�ndoel'fet'. que,
preso di'?- forte emoção, pro,
nuneíou rápido improviso, no

qual enaíteeeu a grande óbril
.,':íl.iízada pelo presidente ex

ti:nj,�, salientan-do (IS direitos
que ele proporcícnon ao tr�=
nalhador nacional, o a.�,:;ndi
mente às suas reívlndíeações

e o grande amor que dedicava

t
e a nostálgta provocada pela fa1�cimmto do mais alto man

a todos os brasileiros, princi- ínestímáwel D'2rda; éra o re-IdatáriO da Nação.
palmente aos trabalhadores flexo da tragédia que fês tre, O vereador petebista relem
humildes. Suas palavras eram mel' de pesar todo o .terrttõrío brou, ainda, a conduta admí,
repassadas de soluços, tal o pátrío',

.

râvcl de independência man-
abatimento em que se encon; Em certo momento de seu tida por êste -"orgão 'associa.
trava. breve e comovente discurso, do", .para culmínar com líson,
Lagrímas sentidas viam-se, '�sr. Fulvio Emmendoerfer fês gelras rererencías à p-�SSOà de

também, a deslísar nas faces reterencías à edicão extraor; seu diretor. .
,

da maioria dcs operarias ali dinária, de luto, dêSte jornal.
.

Friza..se, nesta altura dos 'a;
presentes. a 'revelar a tristeza que circulou horas depois do conteclmentos. que "A Nação",

Interessante concurso

Vários mDuicí�ios estarão re�resBDIa�ns DO
01 OI a DI e �eslile De h I e z a e elelBocia

S.A.

"Baile das Flores", a realísar-se "Cartos Gomes". Segundo esta
no dia 28 do corrente, na séde mos.. informados Ja se acham
social ',10 Clube Caça e 'firo [nscrjtas para concorrer ;l!J. co-

"Araujo Rrm;que", cuja renda biçadIo titulo 'de "Mias Eleganciil
reverterá em bene-ficio d'.) Natal do Vale do' Itajaí. as srtas. Jl
dos Pobres. se Baumgarten, pelo Gremio Ca-
Em Blumenan aquela. tnícíatí- ramuru, de Rio do Sul, Valtraud

va vem repercutindo com mní- SChnlidt,' pelo E.C, Concordía,
ta simpatia. motivo porque os dlf mesma cidade, Atidina Cnn
gremíos esportivos, rec;rEat.iv0.'l e ha, r6pres�.ntand,) o município
socía.ís estào ,se, organjsando em, de Iindaíat Guiomar. Fklii:'iano,

fren_t.e única.para a e5co�ha da Ipejo Club.;' EsportilVo P�5andú,
candidate umca, que recairn BI)·· de Bzusqua c J'urandir Marques

.

Vieira. pEla. S..D.M. "Carlos Gomes"
Babado ultimo realísaram-se as

prtmeâras apurações parciais e

dia 28 terão. lugar as apuraqões
finais. A junta apuradora 'está
assim éonstítulda:

.

Oscar J{rie�

gel', J'Jsé Vieira Conte Laudeli·

110 Novais Filho, Tasso Rodri
�cs da Cruz e WllllOn Santo,.q.
Tre;3 1/1i.líosos premias ,S,eráo

�onféridos ás trEiS pr.iraeiras can�

Udatas OJloeàd::LS,

Em todos Os munícíptos do Va
le do IÜJ.jaí vem se observando
intenso movimento em torno. da

interessante iniciativa de uma

comissão orgnnlsada nu. cidade
Ui! Brusque, com o Intult-, de "�o

Ieger ;'MiSl' Fllegnncia do Vai"
do Itajai", cujo .conelave eshí

despertando vívo interesse ,,o; eu-

. giiant". quanto a.Os elementos

t!OTfr}' amigo sincero que sempre fui do Presidente Gétu_lcomunjstas .que, já se sabem, fo·
Ilo Vargas, estando, dêsde 1930,. sempre a seu lado nas horas I

mm respJ'llsa!veis pelqs dive!'
mais amargas de sua vida públtea, quer ompunhando armas, soa dísturbtos no c"nt.ro dai Ca
OU bataíhandc na detesa elos trabalhadores e humildes, e co. pital e· nos quai" morreu um

mo presidente que sou do Dlretôrío Regional do PARTIDO manifestante, ficando '<'l'fz' ou

TR:ABALHIS,!A NACIONA�, dirij?:..me.aos trabalhadores ca, ires fcq-iclos, alguns graves,
t�rm·:nses. nes�a h:!a _do:>- d,or Nacl�nal, para pedir_lhe que liroi"i· .. 110 aéropoTlo
fiquem tranqutlos " nao �erm ouvld-:)s aos que .se querem Dmn-ont".
prevalecrr do� nóbres senbmentos da classe o!)erár1a para a�i- RIO 26 IMí'rid.) .....:_ DUl'i1l1te o
mentan?m ódIOS de uns contra outros, ou promoverem a dIa
cordla ou a desharmonia (ntn� brosileiros, n'os instant::s em

que i,�'dos os no".sos pensament<ls devem .estar voltadoG. com

pesar e reSD'2ito, para o espirita datluek que foi s,�mpre o

T.!'a.tando-se de um conclave maior ccnselheir:> e guia das .classes trabalhadoras.
,ue congregará.' 'ps elcmentoH Cultuemos a *mória· d-� n<:"sso queridj· chefe.'Ajudemos
"'lais r<presentativ'Os da juven- a consolidar sua grandiosa óbra em fàvor d::s trabalhadores
'ude :feminina do. Vale do !ta- e d.'s humildes, mas, façamos isso dentro da ordem, porque
laí, as sociedades representadas a Nação precisa de �az· Nã'o sirvarn:,s de instrum·:nios à

r:lor .suas candidatas; como é de que?i?S que querem lançar o Brasil num charco de mizerias,
na lama da intriga e da infamia, porem lutemos pela confra

Soe esp,erar, en:vida:rrã,o; 'j. maior tel"1).ização d:l !lOVO brasikiro, .9'2-1:1 harmonia das classes que.ompenho- no sentUio, de:' rresU· vivem do trabalho honesto. Se Os inimig·. s· dos trabalhad� res
criar suas escolhidas eis pórque e humilde.., d.evem ser punidos, usemos da arma eficaz que a
� de ·se prever que os grêmiofl Democracia nos deu,.o voto, qu-::.> é o ll1·?io mais sublime, o es
blumenaue,DSEs não deixarão dó tandarte mais gloriC'so c:m que haveremos de c':nquistar a
apoiar:l candidatura da' srta. 'vi�ó'ria de IlÔSSQ.S ideais, os ideais que o nosso saudoso Pre-
Jurandir Marques Vieira, o que sidente nos ensinou a s-zntir.

.

deverá ser feito de c·:mum Reoor- Blumtriau, 26 de agosto
do entre todos os clubes ioeais. Octacilio Nascimento

aostusíasmo entre: toda., as elassee
• �

;oi

tiJCialS� E5Sê concurso conforme

já tivemos oportnnfdade de di
vulgar, será raalíeado durante i)

Símbolo de pa'riotismo
PISSIIRI' HOJE �Oft ESTI CIDADE
O «fOGO SIMBOLIGO Da PIITR!8"
Em Qhedjenel�. no programa da to, vr;; seguindo ;';U<,: trai;,Uria di'

Liga de Defes!! Nacional. que, to-I ir.spir:>çá.) civica, ,:;-r c1hersos r.• -

dos os =:110S. p�ptroclna a. Corrida cant:}:; do p=.fs� O "!?ügJ S�mbôlico�'
d'J Ff�g(, �ln1bóHco� f..'m

comenla-, será recehid:l n:J divisa dcst� com

ração á Sç;ll.;..n� da Patria. deverá a do município d2 J'i.�l.l;'lt1 do S\!lt
passar hoj_. á� 10 horo;. :!lor ésta

I
ás 6 h"l·�.s da manl-:, de h\))€. pelo

cidad:. o F'acho Simbblico da Pa· <1'. Prefeito He�cili., De.l<-: sendo
ttia ,.

I que e�de ono foi aceso l1'l após lev4'ldo. atravé'} d J nlunicipiü,
histól'icl'_ Serra "Resplandescente 1 por atlét.., do 23.0 Hcg'r.I(':�to dI'
{f;' Pedr2. \'erde", d2 lternão Di&� I I!i.fantaria. (l de :�ú(.'i�rla�l,�s CS00rll

Pais Leme. enl It�cafr·Lira, muni-· \·as� bem como do �(Jl�gLo Sant.o

cipio de Gráo·Mogól, Minas Gerais ·.Antonio. AJ chega1." â (.,d:t'ic. o

e qP .. e� corrida �lê l"(vesamen-! hFachJ Simbólico �

:;erá Ct)!ldi.IZido

t ao a�tar··ln('r da I�t�ej"1 .'II 11ft!. onde

5'.rá ac�sa um:. lampada votiva,
dEvendo comp:>recer á recepção,
'em frente aquele templQ, as auto
t'idacies civis, lniliJ;al es e eclesiasti
c;.s. Logtl r-pÓq .;, cerImonia religio-'
sa. o arch lt� sE;rá levado adiante' bre

.

a simpatica senhorita Ju'
por :.tlétas até r, c,iúsa com o mu- randir Marques Vieir.a, :Rainha
nicipi;> de Gaspar. t!f;m de ser en- da Sociedade Dramático-Musical
tregue á'i autc.t:clnde!,; dali.

f o R D
PEÇAS LEGITIMAS

Rua la de Novemor<J, 473

- Nomeados os 0"05 m�nistrlJs
RIO, 26 IMerid.1 - O presidente

da Repúblic:\, l!�. C�;fé Filho em

resposta a comunie.ação que lhe di
rigiu :> Associação Brasileira de In'.
prensa. d;elarou "O sr. Herbert Mo·
ses. presidente da C:lsa dn J'ot'I:I.·
li��la. o �eguinte:

..Ao a�·'; c'«'cr :;s generosas palA.
vras d.. A��ccíaç;'jo Brasileira de
!lr.llren:c a e �('u presidente. qu�l'O

nlluifesLlr -"i1Ui� lUlln vez minha

decisão ,lé pr( servar ao paf3' .as �n
rantias c911stlíucionais e de pr�stí�
giar a lih-:r':!ad: de imprensa ç ra·

dio, como essenciais à vigencia e

fetiva do r<.:gime democrático.
A CU;;Q !ia J'orn:üista, à qual me

Ainto llg 'lGO pOl' laços tão antig,}3
quanto afe:uO�(s, conl:ece bem mi·
nho formação (bmocrática e. apre·
r.;tl que .oc!t!pr� votei aos jo·naí& �

jprnalistag brosileiros, cuja co"'pe.

r.ação inê�lllnavel invoco nesta hO
ra tão m!1reante de significação pa

ra a vi'h do pds e felicidade de
SC-llS habllant;s".

"La Manana": Vargas viveu e

morreu com � paixão' pela lut� sem

trégua. SeNo qual for o julgamen
to �r bre sua personalidad;, sua

vida·política imprimiu prOfundas
modifieac;ões na ...;,voluC;ão dó Bra
sil.

o

Vedado
direito de

Resposta do

i

RIO. 2& (ME'rid.) - o presidente
Café Filho nom:Oll o Min1,tl"o da

l'vIONTEVIDEO, 26 (tiPl - Toda .

a imprensa uruguaia publica hoje:
amplos comentários scbre a trágl··
ca desaparição do pr.�'lidente Var

gas c; "El Db" diz: "terminou sua

época no Br.::.,il. Com Vargas 'desa"
pru-ece um bum;m singular. Sua

passagem peb históri!l entre um

grande pel'kt!o'·.

presidentr:! Vargas na qualidade de
i!missárío de quem quer que seja,
nem tll.mpouco como' portádol' de

qual(1l1er ;_xigência ou' insinuação�
Procurei-o, sim.' no desempenho de i
minhas funções para informá-lo so-lbre fi evolução dos acontecimentos
no t c(lnte às [Qrças arnUl.dns".

.....,�� ,.....� .;......_..;._.....;.;__......;,............"""".

....

ao candidato naturolizado
concorrei ás e_leições.

STE a uma consulta do IRE � ...

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

}<'azenda Q f". Eugenio Gudln. sua
[lente apesar 1d.!.t 3.Jlarente calma J mado l'le <lue. a
com que c-le se manifestava, nã.o

quis me aprüfundal" mais, l;ara
certifica.r-me, das suas intenç.)cs.
lIiL'ls sa� do <Jatete impressiona
díssímo co.m a.s ·decla.raçÕes 1..[0

sr. Getulio Varga.s.
Hoje, dominado pela tragedin.,

'Voltei ao Palacio. E Iii. fui infr)J�

x-

Enil-adrn num·el'adas à venda no
BUSCH, diariamente !
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