
Gampanlrã nacional para
RIO, 30. (Metid.) -- Em ��--��--------------------��----�_:--------------------�--�;_�----�----�----�----��----�...���------���--�--�'--��--�----�"'�------��--------�------�----���-M��"�__"��/n�lo Horizonte. o sr. Geraldo

l\Jatta, Inspetor chefe da Cai
xa Economica. Fc!leral da ca

pital. :m.1nclra, tomou a. inicia
tll'a. de um movimento naeto.
nal para aquisição do avrão

que conduziu O< corpo tIo sr ,

Getúlio Va.rgas para São Bor
ja. Ele vai sugerir ao' diretu
rio estadual do PTn que se

comunique nesse sentido com

todas as secções pedinão a_

poio para a campanha, Com
pra.do o ayiãll> será. doado ao

museu de São Borja.. A N O X
--- O

BLUMENAU,
MENSAGEIRO DA
(Santa·Catarina) - 3.2' F-eira, 31

rumores o

do em Socorro, em Pernam
buco. O cel. Oest- em con

sequencía, foi transferido
para o quadro suplementar
geral do Ministério da
Guerra e deverá retornar
ao Rio de Janeiro. Recor
da-se que a nomeação do
coronel Oest para àquele
comando foi muito comen

tada, dadas as suas ligações
com o extinto P.C.B. pelo
qual foi eleito deputado.

aos efeitos da inflação
nante no. país.
De acordo com

realizados por técníeog e ho
je publicadcs pelo vespertino
"O Globo", 8. nova . .orienta
ção dará a taxa de 30 cruzei
ros ,� 70 centavos de cruzeiros

RIO, 30 (Merid.) --:;;-' ln,
forma-se que importantes
modificações serão ff>Ít:i!;
nos aljtos postos do Exér
cito. . ° galo Estilac I.t'.al
deverá deixar o comando
da 2.a Zona Militar, de-

.

vendo assumir a Inspetor-a
· Geral do Exército, substi
tuindo .0 marechal MendE;s
de Morais, que íría para ti

cargo' de Chele do Denar-.
· tamento 'I'éenico do EK�rci,
to, vago com <1 nomeação
do gal, Canrobert Pereira
da Costa, que assumiu é1

chefia do Estado Maio!' (3E,'
ral das Forças Armadas. O
general Areia Pimentel le-
ria a dírecão da Secretarín RIO, 30 (Merid.) - Não tem

Geral deJ Admínístracâo, fundame:nto a noticia segundo. a ção Norte-Americana nunca se en-
> qual I() sr, Alcides Carneiro te- centraram, porém, os feitos deenquanto ,que o general Se- nha �C:'J convidado para díre-

Washington. eram bem conhecidos
gadas Viana ocuparía o co- ção de autarquia. Outra noticia

nas outras Amcricas quando Boli�

mando' da Divisão Blinda-: lambem desmentida foi a, do al- var .inic1cu suas campanhas de !i-

da. . moço tlo marechal Eu,rico Gas'/� DIA, J)E "EL LIBERTADOR"

-I
mente comemorado em Nova Y;'k bertação.

'.

n h par Dutra com o více-presídentc A 23 de julho último. o anívcr- com cerimonias realizadas junto à O medalhão .está a\!ora
.

- escon ece-se, ainda, sr, João Caft) Filho. . sário d: Simon Botívar foi solene' astátua d� Libertador. Poucos dias em Caracas,
quais as futuras p0'51çOeS
dJjs g�erais Zenóbio da
Costa e Mal. Mascarenh<is
de. 'Morais.
RIO, 30 (Mertd.) -. Foi

decretado exonerando o
•.

éel:"'M"e1'l1'i1que: CeS'!; . dt], co"'
mando da 14.a R. 1, sedia-

NÃO TEM fUNDAMENTO
A NOTICIA

CQNCILIATDORA .

RIO, 30 (Meridional) - °
· governador Etelvino Lins de
clarou à reportagem esta ma-

· nhã ql.l!3 .'j adiamento das e

leições é matéria para os par.
tidos políticos. Quanto a ete
o sr- Etelvino não tem parti
cipação em qualquer movi.
menta n� sentido da transfe;
renda do pleito.

III

cogItou
DeslRente OS

TODAVIA, INFORMA O l\HNIS'l'RO. lIA' FUNDADAS ESPERANÇAS "DE SUPERAR O' l\iOVIMENTOCAnO PARA A PRO' XIMA QUINTA-FEIRA _

RIO, 30 CMfrríd.) - O mínís- toda a plemtude" e que, o Mi· Aconselhou. ainda, que os tra- uma tabela do aumento do
tro do Traba.lho, sr, Aleneastro nistetio do Trabalho está aten- balhadores'devem estar alrrtas p-o.r cento nos salaríos.
Guimarães, reuniu no seu gabí- to, "não temendo qualquer a- contra as manobras dos explnra- O ministro. Almwastro
nete, as representações síndícaís meaça", garantindo, porem, o dores de sua boa fé e sincerlda- marães rocsoeü tambem a
dos operário: do Distrito Fede·' exeroíclo e o uso da liberdade a fIe. ta de diretor-es lia Federação: de
r.a1, tendo reiterado, na ocasião, .que tem dlrelto dentro da. Corrs- P('la. rua nhâ 'J Irlilli:;{ 1'0 Industrfas de São Paul'.)j· tendo
que a "ordem será mantida em tituiçãó todo cldadâo brastlelro, castr-o Guimarães rr cebcu em vísta a ameaça de dêlflagra.-

------------------------------'-------- J gações de tzabalhadores de Sã.o ção de greve geral naquele Es-

eI .. Paulo, discutindo com as tado, marcada para o dia 2 de

O governO J� guíntus reivindlcações peles setembro,

UmaI� se mesmoa apresentadas : pagullnal
to de ;;n.larin mlnlmo por jJHI"1:e

d 1
dos empregador-es que ainda não

a ,
.

..s r a � e e·_'" o fizeram; reajustamento dr;lJ
,

U � ICOes �ala.riol-; que rstâo acima dos ní
� veis mlnimoa: congclnmcnto j.

M.·ol·stro da Just,·ça mediato dos pl"eçOrl e cxti:n;;i.·)
. da. clausula de assiduidade inte-

gral: No 'dia.
mini,slro huvÍfl.

'No ..

seio

em

- No seio do governo ja
mais se o:gitou do adiamen_
to. Pdo contrário, o que pr-eo_
cupa o· Executiv.o 110 momen
tJ. dravt:!z do Ministério da
Justiça, é assegurar um clima
de ordem, de paz e respeito
para que se realize com ple.
na liberdad,;! e ê:l:dto o gran
de pldto. Aliás, a matéria
{scapa inteiramente à esfera
do g:verno! A r·:alização das
deições, !lraZOS, etc·, são da
competrncia exclusiva c· àb.
soluta da Justiça EleLoral".

ccntou qtlt� nada há sobre o
adi::m1>::!nto do pleito e que ,o
assunto é da alçada- exclusiva
da Justiça Eleitcral e não do
Executiv·::>.

recrhidQ

Mais tarde, ffllando aos jor
nalístas, no Palacío 'do Ca;i.Ei!;c
Iní'ormou 'J míuístro ter encon
trado boa. receptividade para a

sua íntei-venção modea-adora D;!)

ca.�o paulista. tar/.o da. parte
dO:J trabalhadores corr'J dos in-'
dustriais. r!:'ld'io porque estava
confianto f:ln poder soluciona·
10. U'ntHs do p'J:azo 'marcado- pa
l'a a. cc'lJsão du. greve. Acrescen
tou mais- qiÍe '0 SC'U o-bjetívo era

('): t,p. (!vit::..Lr ntt· n nl0yjr'lC,nto na·

,·(,di"b•. ser:í3s0 de pr-ete;:';;O- 11a··
.. ., ,,,ritaf'nD::.t e T1crturha<;(""s da

ordem, poiS a gr'iVe em si' f'.I'a

11m d!I'elto sagrado ê-JS trabalha
'lores e que. :;>�)soluts.mcnte, se�

da desrespeitadO'.

RIO, 30 (Merídlol1al) - °
Mi-nistro da Justiça, sr. Fa
gufides, falando esta manhã à
)'eportag.an, desm�ntiu os in
sistentls rUmores em torno
do adiamento das eleições de
,outubro, frisando:

Nio foi escolhido o

titular' da Agricultura

delegação de. emprf)""do,·
Lig-ht (setor de rn<1rgla <1 gá.."l).
os' quais tllmbem uprescnt,aram

RIO, 30 (Merid.) - Ainda não
foi recolhid·:} O' ®VO'· titular da

pasta 'da Agricultura. Por QU- RIO. 30 (Meridional) - A
tro lado apuramos que não está pr.opósito dos rumores que
nas cogitações imediatas dO' pre- cQntinúam a circular, sobre

·

sidcntc a esc01ha do pr'sidente um uosslvel adiamLnto das
,

.• • €leíç-ões de três de outubIiJ.
para o IllSÜ,Uc') do AÇUCRJ:. o lVIinisfro da Justiça, sr. Sea-
Pretc'n�e o- novo Chefe do GQ- bra Fagund-es, disse qU,i! a

�'�"no deixar o :a80 das

aut�r-I preocupaçã.) do governo é .a
q�la.s..P?r� �epOls da soluça0 d� que sejam realizadas elm_
dos mmlstefl'Js. çocs livres e honestas. Acres-

«Hão. haverá ;contestaçãó
80 ual. Zenóbio Custa))
RIO, 30 (Mer�d.) - o

I
1!!m seguida, o general

General Juarez Távora, JuareZl Távora dirigiu a pa.
chefe do Gabinete Militar lavra aos jcrnalistas. de
da Pre,idencia .da Repúbli· elarando-lhes na ocaSIaO

ca, falando hoje aos jorna- que tudo seria feito no sen
listas acreditados no Pala- tido de que os mesmos te
:!io do Catete declarou: 1ham ampla liberdade para
- "Os generais atingidos desempenhar 'sua missão.

pela� afirD1a�ões do gene- r--��---�--��------���--�----�--�------------------�.-----�------....----.-*---�-- � �__�__�.

raI Zenobio da Costa deci
diram não dar a público ne

nhum? eontestação às me§
mas uma vez que o princi...
paI ·das acusações formula
das foi devidamente escla
recido a todo o gabinete da
quele general na propria
noite em que foi empossado
o novo ministro da Guerra
general Henrique Teixeira
LoU".

Encontrad a uma terceira via
da carta do preso Vargas,

RIO, 30 (M:;rid.i - o

Tribunall
didato registrado COln o senador

Superior Eleitor�I. já fez publicar ou Q (Í;:putado eleito, qualquer qUê
no "Diário OOfícial" .as novas ms' seja.a sua votação ou o mais vota-

RIO, 30 (Merid.) � Se-
I
nhando cs despojos de seu

gundo estamos seguramente I pai..

infotmados, loi encontrada I A carta que estava entre
urna terceira via da carta vários documentos do sr.

deix,-da ' p,lo ",r. Getulio I Getulio Vargas, recolhidos
Vargas e por ele tambem ! em sua mesa de trabalho',
assinada. Quem a encontrou I no Catete, e levados poste
foi a filha do ex-presiden-! riormente pa:;a sua residen
te morto, sra. Alzira V

ar-I da,
vem afastar quaisquer

gas do Amaral Peixoto, 10- duvidas sobre a autentici

go após seu regresso de São I dade de tão importante 1e

Sorja, aonde fora acampa·. gado para a Historia.

truçõcs p1!ra apuração das

ções para as casas do legislativo,
a realizar 'Se em 3 de outubro pró-

do, no c?oso de vários suplentes de
um mosl1t:> candi<.'llta ',registrados
por partidos diversos.

.

O PRrNCIPIO PROl'ORCIONAL
Pelo principio propo.reional .se.'

rão eleitos par!l. li Camara Federal,
Assembléia Legislativa Estaduais e

a Camara dos Verzadores do Dis
trito lPederai - os candidatos'mais
votados de cadO). partido, tantos
quantos indicar os quocientes par
tiããrios e (} calculo ds distribui�

ximo.

Acrescentou o general o artigo 32 d�5 instruções. esta-
belece que, s�clo eleitos, pelo pthl'Juarez Távüra que o assun- cípio, majoritãrio: a) P'l.ra gover-

to é essencialmente de in- nad� r,' vice,governadc·r. senador e

teresse do Exército e deve deputada por 'l'erritorio que só ele·'

o.er superad IJor isso mes- ge um :cpresentant:;:,. os candidia
"'''- O

tos nom11lalmcnte mms votados: e
nO' dentro do seu propriQ

I
b} para suplente senador e de' de-

circulo. ,put'!dO, na mesma hipotese,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



2.a PA'GINA

A I N _J E· R eM E D I- A R I A

de Metzker e- Ftadler Ltdá: sito a 'Rua 15 de Novem

bro - 1344 - fone .16-89, caixa postal. 736 ofe- .

rece os seguintes negocias para v.en,da:

V EN ..
D: E - SE"

- Um terreno .de 340 mil metros quadrados. com
mais ou menos 250 'mil metros .. quadrados de ma

ta . virgem. Tudo faeil para um lucrativo Iotea
mente. Acha-se edificada no' mesmo terreno 'u

ma boa casa de material e mais alguns ranchos,
Fica perto desta cidade em ponto livre de en-

•

chentes.' t

_ -Uma bicicleta marca "Maratón", de pouco
uso, a preço de ocasião.

REPRESEHTA(õES
. .

. _ Alt�liro I\-lal'Ío Hess

AlMÀRIS
Rua' 15 de novembro, 1415 - Telefone, 1688

Caixa Postal, 291 - End. Tclgr. Almaris - BLUMENAU

REPRE��ENTAÇG'/ES -' PUBLICIDADE
TERMEi)lAR� - SEGUROS

IN_

,"

( O M 'M P' R A .. S E
Uma poltrona giratória para, escrivaninha
Um armário para livros
Duas ou três poltronas estofadas, de preferência
com pouc� uso

V E H D E S E
Uma rádióla simples, Marca "CRUZEIRO"," com

muito pouco uso

Uma casa de madeira, quase nova, muito bem comi

truida; proxima a oonte da E.F,S.C .• na Ponta A

guda. P;r!':lço .de Ocasião.
TRES l'ERRENOS muito grandes, própníos pasa
ARROZEIRAS, muito bem localizados.
Uma SERRARIA com casa de moradia, ranchos e

demais utensílios; em terreno muito grande e com

muita madeira, bem próximo de Gaspar
Uma CASA no bairro da PONTA A:GUDA

PROCURA.Sf
, � ...

moçe para,
.

' ..

ceixe e balcãO.r
VA R/G, Rua

'.� •• Jf

NereuRâmos,
N E fi O' (10 lrR·GENTE

Sem Intermediàrlc
Vende-se um terreno medindo 12,5 frente e :J:J
fundos sito a. Avenida Brasil-Ponta Ag"\l;:a, nas

imediações da ponte em construção, Iúk;rnj[r�
.

(:õPs na Relojoaria Suissa. Fone 141D.

��'

Costureiras práticas e mocinhas de
que queiram tornar-se costureiras,

-: " Pagamos bem.

RODOlPHO KANDEI l.

menor idade

-
I

, , ..

�

BOM:' EMPREGO· DE '-CAPITAL
. ,

: ;
..

LINDOS T�RR.�NOS A PR.EÇOS DE OCASIÃO
A'rea de 11.886 metros quadrados, situado em

aprazível local a apenas' 15 minutos do centro
da Cidade,

{ Informações à rua 15 de Novmebro nr. 1370
(Alfaiataria Leitis)

�
��.: '.

'��:;:-;k�:t�

I
p".r:õts fio Iuuc.iunulísmo I)Ú. t "Espero' q�'e ii sr. Café JTi�
bl!�q, quanto a sO,rte da meu, Ih,', q111� sempre. onquantc ]'
s�gem do ex-presidente ,G'<!Lú_ d' putarl.', se mostrou

grancifll'110 Vargas, que p.re:,�ndla en- amigo do funcionalismo pú,
r ,\:�ar ao- Congresso a�ompanhu- blíco, podendo mesmo ena,
rca de um ante-projeto sobre mar-se "o homem do abono",

;1 rcestrutm'ação gEraL determine, agora, urgentes
providências' para que a elas•.

B sificação dos carg:s e o COIl

ssquente aumente de Vi�néi
mentes seja enviada" ao Con-

e: .gre ....so C0111. a máxima bre.,vi-
qutvareritevc um se sup crtor. d ade ie d: modo a restabele-

A A�LICAÇAO DAS SOBRAS' ,'Y;.1' o equi líbrla entre a" elas
Se com a aplieação dos

qUOCien_,! ses trabalhadoras afetada com

t{j� partidát-íos não ficarem preen-. a duplicação do salárlc míní
dudos, todos os Iugr.res. esses se mo,' concedida aos emprega,
rão. (',istribllidos mediante a. obser;- d ;s do comércio e da indús,
yancia das seguintes regras: $ trià". .

1) - Dividir s r-á o numero de
'.. .

vetos válidos atrtbuidcs a cada _

partido pelo numero de lugares por
ele ,obtidos, mais um cabendo
partido, que apreserrtnr
médí« um do; lugares
chcr ; 21 repetir-se. á

.

a operação
para a distribuiçi:io de cada um

dos outros Iugar rs.
,O preenchímento dos lugares 'C\)1-O

que cada partido for contemplado
far·se á segundo a ordem da vota

ção "nominn.l dos seus candida
tos.

Só pÚderão con�orrer á distri
bulção os parttdoc que tiverem
J;)t;do quociente eleitor-al. E S"- ne
nhur.i par-tido alcançar- aquele
quocíento, -consíderar so-ão �leitos.
até serem preenchidos todos os 'lu-', .

gafes os c�n6'id.,to5 mnis votados,

(ACHO·RRO AMESTRADO
It:.

Belo Mestiço Pastor ·.Escocês com Lobo:

VENDE-SE, por motivo imperioso.
Ver e tratar no Restaurante "ALI-BABA".

� ':'.o.�r.A,:,.rJ�·.r;;.'"tfK�.:It')"""-:-'4Ia v..,' ,.'""'.r.�.,;;
.�!,..I.Ü •• "I_... (J.U".....C.O$(J.r-,�:,,:-AC.�·._o('.�":"�."''''-�
�. - I

.�� AR�AS ..
E MUNIÇQES �� râo, plIelm.lrava""l' «tu

uec�J{l'1t� '.
I n� I

contentando o capanga S·!.bino
.� Armas de caça, espoe, �� para €,]iminar [> diretor do "Tl'i- ,"
"0, �., " 1j8U dJ!I'l':ldeJ,I'o 1.:]lIl" 13.' com�� te, revólveres, pistofas ..� bUn11 de Tm prcnsu

" Ma J� 1 "!'III] . . '.
.

00 :J", ,,'puie lJl'ac:llf'll'fl, deixando entre� etc.:'__ Qualquer mar- \1:' outru carta adíuntavn flue !l sr. ..-
Ü ca, COMPRAM_SE . :;..�. AB;;i Chat.eautn-iand j ;llp'J',m' as l1(lg;�:; !ll�I.ntanlla� o:·; �'l:(J'� elo
�II :N A :;i.-, �

"
d 1 '1

.. -

seu ultWIlJ dlSClIl'ao ' S'�I ItlJIW'"
� � :ls- "r;:, V!5:j o pP_Ott lHt_lIHJGl_(I:.:' tro: p�1� eonvUn l]tH.'! ru�� b'(1uxe

i� (asa Pesca e Caça � duis capangas.
\'J.'jli;:t, f'xceleuda, PlIl..;::\O dl:.l'!l··

�� _ BLUJU:ENAU �� Hw nes(.a, hora; (lHe çUlJI.l-,ri com

�i R 15 d N 1'�"1 i;�

M hCnl"I. I"xtr€'l1lil. d".!!rc!lçàn c' di'"'"i" ·ua e ov., u\l G!
�. 4!.j tClnor �Ies�:aal .rJa llH.:"lH1 el1cor-

�!���:'�;�;).��5����..!;�����"����i-�.�;�j!!: 'lt1:_. HFH:_: rnclitor!rri du l:!I- !;o:-..;. Náo deslusU'ci {_*' HCIU t ruir "

!'''':1 nn ,�. dl1 p'_p:n ,1 -. Bhu!.1SI};t1J, �!B :L�; iradif]õen dp. dí�;�ütl;J._d�)t yivir_'? -

,

V ,E N DE.. f E t r-r�l! dr,' dr :l'!I'I_.'Uh-HHEnto '.lu f::'_':' '�1�;'1: (bI) 'pO\'tt nrin�irn, et e:;:te' t:"i; Dc�b:
. ,:J

I'
1,- ;·liu;lt1.orist:o\ lHt:':'I, .

" tral1GB ,vil C GonlJ-n�l...) �dp.: o.us:::a

, Tao k!l�(.1 t'.. llh;u!ID. tll;I!O!"'t';S .Ht.�-. v!du (litl}li(�.Q. n H1PU -gota nde, ,n1'-
Uma (�asa na Ptaia d� Cal!}"" dll'� ':rllt�r�:H10� êtU fl:"I':1'l!ltt� C'OJl( ;;lilho. F\�:-ip"ihJ'4a,s �€lUd;.Jf�6:l':-i

Iloriu, c(''ID uso de 1 auo, lmE" 'Idall,..' mlel'p'Ea>Jt"r, dest" lIH""j- lal 'l',mtTNI" de; Altllcídil Nt'vc"t;
t:o do Hotel .Hu!!ges. (,,(mil' '1ue Ila'l .<1"",'1':' rr"crcr,cc,'"
Infor'macoes na I.'armacia ma' �iltl. crescer. avolum"r-", ",,

Santa Terézinha. Iíajai .. Tele- di'. ,':7. ltlilis. ,. tli\1J clintinnil' �!'1I

fone, 180. impelo enquanto pilo nht.ivcl' " ,,11,'

jctivo visado .purq\le ele é nobre
� digno do ap.}ifl unfllli,1w -'1\' to·,

PRECISA .. SE.
De lima empregada'

para serviços domestí
cos. Paga-se bem. Chu
rascaria Morlte CarIo -

.

Rua 15 Novembl'o
1398.

Aluga ..se OU Vende ...se
Uma casa. prolJria pa
ra hotel ou

-

gl'�l;de fa�
milia, de aIvenaria, com
2 pavimeütos. lnstalaçõeg
sanitarias completas, si
tuada em oUmo ponto
da praia de Piçaras.

.
Vende-se loles bem si�
tuados na mesma praia.
Informaçúes c'Om o sr.

Xavier nesta redação.

Um ': Vplkswagen-53,
,
com 12�OOO quilometros
reaes em perfeito estado
de conservação e um

Chevrolet luseo 1939.
em . bom estadp consel'
vagão, esteve sempre em
uso' particular. Informa
ções na Relojoaria Suis�
sa 1919..

'

TIPO,GRAFIA
Vende�se uma com�

pleta .Úpografia :OU ·par-·
te da mesma a tratar
com senhor Waldemar
Hadlich - lndaial, ou

Rua 15 de Novembro 54
Blumenau.

,p R ,E ( I S A ,. S E
De'uma empregada de
confiança, que saíba co

sinhar e para' pequenos
setvicos domesticos, Pe-

.

de-se· referencias. - A�
presentar-se na cusa de
Matheus Staedole
Praia de Camboriu

(ASA
. Vende-se uma câsa

de 'madeira em estado
de nova, sita na' ItOUp3.
va Norte. em frente à
Fábriéa de Lancadeiras
Vahldiek, com � óti�
mo terrenó ,

Informações com o

sr. Aloisio Wippel, nes

te jornal; das n às 10
da manhã, e das 18 ho�
ras em diante.

ta 3��. ' ',,... " r:."--"r-""
"

..1... ,,""'.
" ,o' -;.,\lI< '

têz;sel;iu�âtbso
com IDFD5CAL

t

• lôdo para o .angu.'
• fósforo para ., cér.bro'
• cálcio pàrQ 05 ossosf

1\1(mÉlú';/AMENn; ÍNSTÀ'LAD'O A ALAMEDA DUQUE
DE'CAXIAS, NR. 109, DOTADO DE TODO O CON

FORTO, C01\1 BAR E RESTAURANTE E POSSUINDO

POSIÇAO DOS SENHORES VIAJANTES E no ms-,

TINTO P(f;BLICO BLUMENt1'(rENSE.
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NOVA 'IORQUE, '<AFP} - agoca ser roo�nhecida. '8.0 Brasil sentante DOS, Esta.'dos, do Tradi- paIte de um- plano a tongo pra-

\
realidade - obsr rvou - os apro feito de DOVO subIr o preço,

"Uma doÍla :de 'caSa.' que censu- IPOl' favorecer a baixa' do café"; ,tuto BrwilciÍ:o do' Café.
, \

zo adotado 'pelo Brasil para a- víaíonamentos da Colombía, a Nesse caso, uma revolta dos con
rava e Brasil: por ',C:JJUsa. de um de.<:larou, o sr', l'tÓ'racio Cintra;' "A. medida. t?mada _, acres- tender seus fregueses, r:rincipal· prmcípal concorrente do B=H sumídores poderia se vertrtcar
preço muito alto db :café deverá Leite, plantador de café e repre- eealtOll 0'51'. Cmtra Leite - faz mente oS Estad-os Unidos. Na 10 mercado norte americano, os- em 'detrimento dos mercados de

','
... ' '

' -
,

'tavaro em vias de esgotar no tafê dos Estados Unidos.

,
"

'

,,'
momento em que o Brasil mo'dí- Por isso, no nosso prcprto In-Re' 'C::"epção e' '-'o'·"c,·on'°ant'e "'-'0 povo
���!S��nâ:;i��a��éc�m�;� �!: i:e!�:�d�C!!��:ei�!e:�: (�:;m Qi sim, baixar o preço. Esse modu correr r;J risco, de nerder um mar-.

'.

" ..
.

� ,.' .

�.' ;�t�i��erp�!�: ��t��:�uto:: I �:!�o?�::��ente -por um Iuero
•

;� o

•

I feJ i.iíf 'd'
"

B h
I
moeda brasileíra diminuindo U'J ,ESTABILIDADE

,

. " -r-'
'

o , � 'rt
,

"

'
'

mesmo tempo o preço em dóla-! Segundo o sr, Círrtra Leite, osnQ�SU' i o st·�· o ao' 'S· arn ausen reg. ic.�nsumidores. de café podem,�,
.

i

A .

!'

U.
.

, .• •

:rulgamO;������e�:> do café I ������ :� ;��O:�s;�I���:de�:
, �

�
,

de Tu1'- subira muito e que isso det('�
I próximas sema.nas possam elee

Tjmbé e DaS cidades de Turvo c do e testemunhar-lhe a sua gra-, Regre,SSa\ldo � cidade
'tidão. ! 'I"", foi o sr. Irinc,u Bornhausen minaria uma i1im.inuição '';:0 con", subir em consequencía do au-

Sombrio, Em t<Xlas essas locaH�
Em nome do pov-a discursou o' maís uma vez homenageado n�- sumo. Por isso z-esolvemos bai.-!I menta da procura e do pequena

dades foi Oi Chefe EXe1Cutivo �
'" xa-lo a um ponto onde o consu- excedente e.xp.Órtavel na O)!oni'

b'd '.

d tnfuente pl"{lcer Petebísta local las autoridades e pelo povo d-o
ee 1 'j com as maacres emons-

I midor ncrtc-amerícano ficará sa- bía, A. produção mundial de ca�
trações d::. apreço e solidariedade senhor .A.rnaldo Napoli, que de- muníclpío, que lhe orer-eceram

tisfeito. Se o Bral';i1 _ eontfnuou 'fé aindru não atingiu o nível do
ressaltando os oraõdcres, que o ooís de exaltar o atual Governo lauto e concorr-ldtsstmo jantar.

C· t·t t.í

.. -

I O sr, ln ra, Lei c, - nada 1- consumo, mas os plantadores
d i st 'n' d ".. e � àteneão que S. Excia. dis- Amanhã, tcrça-retra, ':> Go'Vc1'-

sau aram a c rcun aneia e's"" a. "

vosse feito, a escassee z-esuttante brasileiros estão fazení:1o .) PQ5-
S. Excia. o unlco Governante pensa ao homem do interior, nadoy seguirá para Jaguarullu e

da impossibilidade da Colombiaestadual ai sé preoGupar 'com a concluiu o seu brÍlh�nte ímpro-
t Tubarão; arlm de inaugurar ou-

de fazer face à procura ter-Ia (ConclUi na 2.:. página retra N)
sorte "dllS IDora.do;i.'ês dos 'll'uLis viso afirmando que. os habitan- tros melhoramentos públicos.

1----------------------.,.....-------tes de Timbé' estão sinceramell-' devendo chegar a Capital quín-longiquos rinçãeg ij,e Santa, Oa-
,tarína e nesses 'espalhar.as be- ts solidários com o governo d';} ta-feira, possivelmente em umnérícíos d(il. uma; adfa'l.inistração EBta.rao que o nome honrado de' aos aviões da Varig, rcgrcssansua. escía, jamais será esqueci- 1 do via terrestre os demais mern-

honesta e profi,cua..
do.

'

. : 'II : /� i ... i.i!!;
I
bros da comítíva,N3t Vila de PasSo, do, Serlão foi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -S. Excia.. reCelPciOíIlad'.}, diante

do Grupo Escolar AngeLo< Scar- ,

pa., � ai saudado pelo, diretOr do
'

estabelecimento, que intcirpI"etou
3; a{egria; ,do' povo em ter em: se-u
me.lo (j 'mais alto magistrado- ca

taritlAIlSe.
Deq,ois S. Exci'a. vjsitou as o-

o

bras da ponte que o Estado está
construind·:> sobre' o Rio Mam·'
pituba.. U2'and" Pas"':J do Sertã',
à Praia. Gra.ndo.'

,

Com a pl"esença dt} :Prefeito

1Francisco Lumertz Junior a de
outras autoridades, alrm de con
sideMwel massa. p;J-pula...., reali
zou-se, em sOmbrio, uma ehur·
raseada em' homenagem, ao dig
no Gove'l"nante.
Na recepção qUI) a precedeu.

np recinto 'do Grupo Escolar
Catúli'j da Pà.lx.ã.o
sauda.ndo.:o ,o adv.ogado Ramlro
Ulisséla.

' ,

Em Guarita foi la:nr.ada a "'�
tira fundamental 'do futuro gru/-

BRANCO
DEsrACHANTE ADUANEIRO

MATRIZ:
,

Rua Babitonga, 23 Edifici\ 'próprIo. Telilfone, 213. ,Caix.a, Postal,35 _ END.TEL. �BRANCO" ..;..: SAO FRANCISCO DO StrL'
. SANTA CATARINA

1" I L 1 A L:
Praça General Osório, 115 - EdWcio

próprio, 32 .,.-- -Telefone, 4773.
.

CURITIBA
,

--0---"" ',� ',,'
lMPORTAÇAO - EXPORTAQAO E CABOTA.GEM

- QUESTõES ADMINISTRATIVAS'
bem como todos os :servíços jlÚlto A. Alf;liil4ega de 610 Franellco do SUl,
são executados com pontUalidade e presteza. dispondo Pala êste fim d.
uma organização perfeita· com eseritórios e técnicos.

.

GEHEN ''''EITER

....

,o �onsumicJor norte
"

emertceno

,-------------_---- -�---

ICimenta"Porlland Branco
A Supcrintendencia da Moeda

e do Crédito acaba de transferir
a importação do Cimento por
tIan'd branC':>, que se achava clas
sificado ma terceira categc.ria,
para a categoria. cinco, para e.fei
to <le pagamento de ágios para
imp.ortação d(} citado produto.

\ :m 'Oi 8êg'Uinl:e o texto da Ins-
trução n.o 94, publicado no Diá·
rio Oficial a União de 16 de, jU"
lho: nA Supedn,tendencia da
Moeda e dO' Crédito, ij,e acvrdo

com o deliberado pelo Conselho
em sessão desta data, e tendo em
vista o disposto nos f!!'tigos 3.0
alinea h, e 6.0 do Decreto-lei nr.
7.293, e 2 do feverei'')· dei 1054,
resolve deslocar para '1, cat('gorja
:) (cinco), a que se r' f�rc, n. InS
trução n.o 87, de '20-3-54, 8 ci·
mento Portland branco classifi
cado sob o n,>;> 7.40,000, Rio do
Janeiro. 13 do Julho' d(' 1!.1J4. a)
� José· Seare,.; Maciel Filho, Di
retor EXfcutico".

, HORIZONTAIS:1 - dirige_se; geração. 2 - T�rra ,própria paPl a cl1itura; 'entusiasmo. 3 - Qu.:; diz resp.eita à profecia. '1 - Cuntr3-ção; naquele lugar; QU3S<' da. 5 - Apro:->ria.sc indebit: mente (giria), 6 - Reun: eTn casal. 7 - Nome de mulher: frh.8 - Fundam,entad,o, 9 - JVlagoe; sofrim.�nto, 10 - Afluented,:> Rheno; presentemente.
VERTICAIS:1 - Moço; nQme de mulher, 2 - Grito s'�lvagcm; limpa(nariz) de n:lUcosidade. 8 - Auxílio; obed.2cer. 4 - Alim;:ntação própria dos cavalares. 5 - Flexível. 6 - A membranasensivel do ôlhó· 7 - Advérbio de lugar; amigo, 8 - Pedaçode qualquer coisa; entusiasmo. 10 - Observa; o mesmo qu'�agora.

.�ltllllllllllllllllllllllnllllllllllllllllllmllllnllll11111111111111111111111111111111';

�_ Discos 30l �:rR�
•

(rP$ L �S!r�OM, 6 i==="Da afamada marca R.C,A. VICTOR.
Entre muitos:

- 4 - Músicas de filmes :famosos: E o Vento Levou -::E Quando Fala o Garaçã,o - Duelo ao Sol - Farrap.o Hu-§§.mano, etc. ª
_ 1. - Scheh�razade - Suite Shúônica. ::

8. - Concerto Nr. 1. ._ Chopin· - Brailovsky com Dr. ªEquestra Sinfonica. ª
11, - Concerto Nr.: 1. - Tschaikov8ky - Rubins!ain5::

S .... .c • :::com orquestra llll,oUlca. =ª 6009. - Beethoven: Sinf. nr, 9 (Coral) :_ A. Toscanil1i. §§ Operas 0Jmpl.etas: La Travíata _ A B::êmia - Rigo_ª:le',to - Carmen - Cavalleria Rusticana - Aida e outràs.::§ O MELHOHR E MAIOR SORTIMENTO NA . ª-

-
-

-

� (ASA WIUY SIEVERT S. A... Comercial �§ Rua Quinz'3 de Novembro, 1526 lÊêACORDEONS: Uering - Todeschuii - Italianos e Hobner §'-

-
-

-
-

-

�llnlllllfUIIIIU"�JIII!lllllllllfJlllllllllmllllllllllllll1111111111111111111111111':

a sua lavadeira

DIX
está espera enl nossa laia I

....

a sua

Venha adruirá·la em pleno trabalho.
..

Venha conhécer cm ação as caracte·
rÍsticas que fizeram da B TIND I X
Economat a lavadeira automática
mais vendida no mundo!

Só BENDIX Economot
lhe proporciona estas vantagens:

1- cwtomàticamenf8, cncha·!c de águo"
no seu nfvel cerlo e lempsroluro' od
quedo. qucnlc e I rio,

2 = automàtieament9, pelo �uo o'

agitadora, lavo suavemente sem pre;
cor os tecidos,

3 - automàticamente, esvasif'
enxaguar, sempre em cigur
ou duas vêzes, à suo v'"

4 - automàtical1'lr
novação de ágl
pelo novo e pc

Bois

MEMSAES
(R·S 979r30

( ,
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4.a PA'GL'f:>lA

EXECUÇÃO:
põem-se 72 p , na agulha, trabalha.sa o p. borboltn; até

fazer 45 cms. e arremata-se. Para o volante, remonte sobre 1
agulha um Iado da coberta. Trabalha-se x 7m. 7tr. x de 4 em

.� carr., faz-se um aumento d:! cada lado dns b. meia. 'Faz-se
aumentos da mesma maneira nos dois ladcs do trabalho de
'orrna que todas as r,regas lenha mo mesmo numero d,; p ,

Faz-se igualmente os mesmos aumentos TI J principio e no fim
da agulha. Quando .Q valente tiver 12 ems- d'2 altura, arrema
ta • .t,,, os !). Junte os angulos CGm p , invisíveis no vão da pre
ga. Enquadre o volante por 3 carro de meios p. de crochê. a

l·a carro com a mesma lã do tricô, a 2.a com lã de 1.':1' díteren,
1 e e a 3.<1 carro com lã primitiva. Com uma agulha de costu,
�·a. fuz-so u�n !J. de corrente. com a lã d ccor difer�nlc. para
.:untar as las passadas Ilda frellte elo trabalho. que f:rm"1ll
;'8 ":O;:!11 dus borboíct as.

·11 e n O ã O
;fi todas Indústrias .Catazinenses

A N T I FJ,��GEM "8 ,I " À R e

T·I N TAS contra fogo �'B [ H A R"

MATERIAL: 250 grs. de lã 6 fios. agulhas no. 4.

PONTOS EMPREGADOS:
Borboleta:

Cristais <cHeriDU»
Relatório da !Hret�rla

Prezados senhurex acionlstas:
'!'Cl1lPS (I prazc.r de apresentar à sua apreciação o presentcYelaf.ó

rIO, o balanço gf.:ral e a conta (}'2 Iucrus e l>ordas. tudo referente ao c�'

xcrctcío social findo em 30 de junno de 1054. As elrras por si se) dizem da

IJlO�. no cutnnto, à dísposíção dos senhores acionistas.
esctnrecímcntos qu;:;. nos vierem a ser solicitados.

Dlurucnau, 21 de agôsto d.! 1951.

Alice Hcring - dir _tor:l
J. Ir. Z'I(TOzny .- dtrctcr

para

BALANÇO c:;mtAL 1JNCmmADO El'l :;U DE JUNHO DE 19�!

A'fIVO

Ii\XOIHLIZADO

4n2.130�!lO

33G.391,OO
29.05G,-iO
-io.ma.tu
259. 42�.!JfI
3fl.3.351.10 1.5:m.ar.ll.íCl

(i4fL 7(;7.01)

3�6.!l30,OO
4.514.00

;}5f).17I,OO
4 !l77.10

1. 01;0.00 I 3i1.0W,lU
com água frie e pura.

as manchas

'os bons perfumes
cham) poern ser tiradas mclhan

,l·.} a mancha com alcool

�. Iavamlo-a depois com uma le

ve scluqão de. água c amoriiaco.

. .. quando as eSCOVES de cer_

.Ias verdadeiras tíverem perrlídos
1 sua consi,,;tencia. poderá devol

ver-lhes a primitiva dureza man-

• endo-as mergulhadas por algu
mas hOl'as em vlriagr-c e f'azrm-"

-lo-as enxugar ao ar.

. " as esponjas de borracha

devem sC'r levadas pelo menos

uma vez ao mês mergulhando-as
em uma solução de água e amo

níaco {basta uma colhei- de

G3:l. 517.40

�3(i. !J74.21l

20.000.00 47G.974.20

;; 133.88I.3C)

PASSIVO

N.1.0 r-;XIGIVEL

Provisões

Fundo de Reserv� Legal - DL. 2(327

Fundo d , Reserva

.2,000.000.00

121,482,00
29.0o.().00
563.092,70 2 71:3 .•37 � 70

160.494,80
1. 385 . 491.20
336 .176,20

1 H13.332.40

DR. RENATO CAMARA
l(,eIH;US Jntc rnas - Oncraçõeo - Ondas Curtas

isultória a Rua. Nereu Ramos - fone
-;

·13(1.1174.20
:l0.000,00 ·HU,ll71.20

;j. 133. !l61,3f1

J. II. ZadrozlI;)T - diretor

Margarete Schwereudt
Guonla·Livros reg.u 110 cne

!Jfi;11HJNSTUi\CAO U,\ ('ONTA DE "1.UGIros E P!W.DA13·'
EM 30 lIE JUNHO UE 19;;1

n E' n 1 'r I}'

I"Hhrll�ilf:;lfJ� df"spe'za':i
rf'�uJlcldo .. rlivcrsus

Pruvisôcs

3.1U3 .. 26U.90

3.163. !.!(J[I,lJO<

:1 16:1. 260.fiO

J. II. z,,,t:!rQZn;;.' - direta!
lVTarg,Hete Schwerendt

SOl, n D O!U7

p_\nE<.'ER uo CONCELHO Flt)CAL

o�nças �ervosas e M�ntais
CASA 'DE 5AU1}t< ;NOSSA SENHORA DA GLORIA

-""tl:NCIA MÉDICA PERMANENTE A CARGO DE ESPECIALISTAS
ABERTA AOS MÉDICOS EXTERNOS

1E 'MÉDICA - REPOUSO DESINTOXICAÇÕES
- TRATAMENTOS ESPECIAL IZAD'OS _
da Rocha Nr. 1247 - Telefoue 3 O 5 ;5

"n�ço TlliLEGHA1"ICO:
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De lJm
Pratica

::reipéltoc ao titulo Triunto'
e .·_tgeiro sururú ' Notas

,pu]sai·:·Wuerges (Õ WHlm::r d'!: sistt ntes. parece que o p1aícr
cancha, na fase complementar, alvl.vr rde respondeu com. p3_

C�H ias'_' i!I�- pois o cantro.médío do Palmei lavrões. Foi o bastante para
1'25 cassou as unhas nc nariz rccentar um. sururú no lado
do avant- "índio", QUê revi� das arquibancadas. com troca.
dou CJm um 1) .rua.pé, merc, ele botctô;s. pescocõcs, tapas,
cendo os dois índiscioltnsdos. etc-, Como de ccstume, esteve

assim, a punição sofrida, aueent ..� a polícia. O Ograma ,

O embate preliminar ioi ga, do foi invadido. ficando a

nhi tambem pela representa , porfia paral iz ada por alguns
ção g-�sparellj-f;. r,�la mesma ·.11 inutos.
contagem: 2xL "';caram JUS Formou o TU1:í com Itinho,
bilheterias do estádio da Alu, Sansão e Coti; Pachequinho,
meda Duque de Caxias CrS Pev

í

e Bétinho: Anton lnho,
'1.475,00. Metade desta lm.; Ninha. Walmor, Nana e 'I'uta ,

ocrtancía foi anurada (:'1 tor- Dispôs o Palmeiras d·:':
cíd a do "'devEi1" ga.s�arenE'3, Juca. De Lucas e Lázai o ;
a quul v.t io em peso a Bluro.a, Gordinhc, Wuerges c Nagel ;
nau ·para estimular seus era. Jonas. Augusto" Morínga.,
ques, n : que Ec rarn bem re-j Sadinha e Zico .

compensadas. diga.se d,� pa�-, Juca, 110 1.0 tempo, �atou
sagem. lum arremesso de Antonínho,
Anormalídades] - Após a 1 quaudo este cobrou uma p.'�

expulsão de Wl'::rges e Wd-l nal idadc máxima cometida
mor. visado nor dh-:rs-<; <lS-' por De LUCDS_

-Estádio
Do·' Atletismo

DEEKE" o LOCAL MAIS APROPRIADO
ní que iria entender 'Se com o sr ,

Sebastião Cruz.: prcsídente da LBF,
110 sentido .de. que este o apotss
se ern SUl'. idéia· e. jUJltamente com

MntriZ! ITAJ'AI

Hercíflo Deekc"; por não ser mui ..

to distante do centro e por ofçre
ccr o terreno, as maiores faeiUua
d=s para que se construíssenr, na i
parle interna' da pi,l:!t' todas � ;,.,5

quadras noccssárkvs á prátk:, "JI' Ivo.íel, basqtt:�tt!, tenís natação, B

demais modalidades esp(:rlillaE',
e a própria pist". usada pelo Moto

Clube, depols ' ·dr, bem' 11171horadll.
scrvírra para ii prática d;� .oor-.:lüHs

. de ·Illoj'",kkl,r. "hkiclt'tt!s e par.l

Outros detalhes
zotução; para a aquisrçao do t�rl·.�·'. Wilson Silva" a::litou com
110 com visllH à construção do es- ccrrcção O match ,errando só.
tádio municipal que será. não te.} mente Cm dois .ou tres impedi.
nhnmos dúvidn, _um empreendi' l�e�1tos assiná!ad�s contra ('S
(Conç]uf na Z.a l'agma "etra 1\1) vHatanles.· AgIU I)cm <lO �x-

Economize comprando ná

IM P O-R T A D O R A
BRASIL PROGRESSO - POR ATACADO E VAREJO
CANETAS PARKER "21·" ... _.. Cr$ 235,00
PULSEIRAS CHAMPION ... Cr$ 230,00

!
DESPERTADORES WESTCLOX .,. c-s 190,00

Rua, 15 de Novembro, 804 - .1.0 andar
.

END. TÉLEGRAI"ICO • RAILSO - Blumenau S. C.

Grandes surpresas nO\"'''_R!IIl!!lI!ES�O'''LV-_E-MII!iIIIIIIIO-S-SE-Uilllllllllp-R-OBrIiIIIIIIILIIiIIIIIIIIIEM-A�
cerfome do Capital

.....

End. Telcgr.:

Cr$ ,50.000.000,00
Cr$ ·50.000.000,00

Cr$ 100.000.000,00
Tetal dos depósitos. .

3113154, mais de ..... Cr$ 879.000.000,00

AGENCIAS E ESCiuTORIOS NAS PRINClPAIS PRAÇAS DO ESTADO
DE SANTA CATAlUNA, NO RIO DE ·JANEffiO E CURITl.BA

NO EXT'ERlon

WALTER S C H M I D T S. A.

Usina 2 x Fodalcza. :l

2 x Cotilandia O.
OS

tl!J

"

Em M-ontevídeu: Penarol

II( Naéional O

.�_IIIiIi " IIII_� t Carnpeorrato- Arglmtir..:) � Ve-'

I te"- .s·-:.-sÚeld 3 ".x Ri·�er Plate

l'j"- Huracnn 2 x Tigre 1. - Gim- ,

nazia 1 x Fer"ro Canil Ocst 1

- Nevels Old Bais 4 x Lanus 1

:,.!11111111I1I.i.IIUIIU 111111muun 111111111111111111111111111111" ffllIlll! 1111111111111111111111111111 1I111111!111 11111111111111111�
= -

-

Consultas das 9 as 11_
e das 4' ás 6 horas. Rua
15 de Novembro, casa

nos fundos; ao lado da

:Úepart�ção.. do- Imposto
sobre Rendas.

íl x Canto do

Em

25 :inos de lutas
Blumenau

BALSINI

por
----BLUI\1ENA1J�---

Rua 15 de Novembro, 1495 - Fones: 1095 e 1243
Caixa Postal, 63 - Filiais em

RIO DO SUL e JOINVILLE

- lnd _vendiente 2

ASA

x: Atlético _O

" x Gual"ani 1

carnes, frutas,

ete.. Por isso, tornou-se um elemento

:indis!>él�S.ç1vel ao bem €star doméstico

o- PI!:(�'A§ JAl:GITIlHAS
UUit 1::i dt.� Novt:mbr9, �13

('a ',ê.t thl At!1eJh:�!lH :) < J'\..

nientc. o São C'l'j!:;toVd.u. B'�l\�Ü-

C::�GO, C;iut'_I du Hio, O!iU"i!11 _Ma" - _ ..�:_
'

_

durr iI ii " p� Ittq;uelm.. ;;u;;íen-

1i·l�r1'"··Jl;',. P lP-

n:.·H,�i\JilifhJ(lr:. f)p,�o1J"'�; (_lu;, çiJ-

'';'':''\\.1'uI5 ,fe �t Ui f'" ';{lt 1_'1I1 :

l4·I�H1H.'llgo :� � ;;. I:n�t 'HI .l_

Juiz: .TlJst- (;-!JIlL5 SfJhrluhu

2:HLB4iJ,go -- G"_)aJ�:- ........

Jndio íFI::I,.) (I l�nrH�

f O R D

permite H cloua de casa guardar li::: 80-

hr�t�, {�ompI'a·r 'alimenios em ;!UIIIIIIUI11IUUIIIUUflllllHlIJllm':.
= S

ª S. S. Vaí á Ibirama'? �
- -

§ -então h,:speda-se no §
ªH O T E L B E R G §
ã que possui os melhoresê
§ quartos e ótima cosi-�
:: nha. Situado no ponto:
.ê mais aprasivel da cida·ê
- de. -

�H O T E l B E R li �
IfM IBIRAMA I
'- �

7:múmm'ltnnmllnmmUlIJUIIU��

Donto <t x Lín:.nse ti

.-� Ho:mJa.: Vasco da Gama 2 l< BUmmCl'H-

Goa!s: SaILto 2. 60 O -- Juiz: Serafim Mu1'eno -

Renda.: Cr$ 94.2·12.20 --- GOlJ.ls:.
XV de Piraciea- :...Sbarã e Vavá_

Telemaco Pom- Fluminense 6 x Canto c'J Riu·

Cr$ 7.335,00 1 � Juiz: josé Vicentini
_- GC!Jls:

s.

d� ante·IJntem: .,
.

()orintiâns
c

1 x ··'.ruvclltus 1 -�.
.Iu;,,: eN'lu OLondlo Renda: .

':'1'$ Ún :IÚ5.00 _...: Goáls; Luizi.n.ho
'?' :ae!'lli;lrdí (juv.).

P. De·spôrtos 3 x Ponte

- Júiz: Pabh VítOl" Vaga
Renda: Cr$ 117_980,00 - GoaIs:

Valdo
� Digode contr"- I C_

x .Olada II -- .Tuiz:

S!'.ntos .... H�-.:!yia·..........

- HCllllü;
Níva!clo !.

F.t.:
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Declara o general Outra

'Devemos ajudar o presidente
a concluir o aluai mandato'9

Devemos ajudar o presíden,
te Café Filho a concluir o a

tual mandato. Acho que ele
necessita da colaboração de
todos cs brasileiros de bôa
vontade para restabelecer ao

país o clima índispensával à
paz e o trabalho. Os nomes

até agora escolhidos para au,
xil:'ares do novo presidente,
de quem não S'JU contra, são
de grande valor e estão em

condições. de prestar grandes
serviços 111) país, Mas tenho
de

.

rt conhecer que eles estão
sendo escolhidos entre .Os i11-

tégrantes de' U msó partido.
Esta parcialidade dá margem
à rcssenttmentos".
RIO, 30 (Meridíon"l)

Divulga o "Tribuna de Im
prensa" que foi incendiada,
na manhã de hoje, a Pazen,
da S. J;::Jaquim, em Metides,
no Estado do Rio, por elemen
t:s agitadores. A fazenda é
dr� propriedade do sr. Ibertço
Gonçalves Pontes. candidato No dia seguinte a Imagem
à' prefeito pela UDN: UIT. f.:guirá processionalmente ac

choque da Polícia Militar do Scminârio quando l,;cyr'2rá
Estado. seguiu para o 1Jc.aJ, I sua inauguração,
sob o comanda do delegado No dia do 25.0 anlveraái ío
de p:licia, sr. Mendes. da p'JSSC de Dom. Daniel Hos,

Para ecmcmorar o jubileu
de Prata da Díocesar de La
ges' e do Governo Díocesanc
de seu 1.0 Antístite dom Da
niel Hos.In. a Comissão Ex.?
cutiva �ca1:Ía de :!!ublicar .,

programa das comemorações
uo qual está, pnvista 'uma
"SEmana Eucarística" de 12 a

19 de Setembro, pregada por
missionários redent: ris tas-

Os outros atos ccmpreen
demo <.l recepção solene da
Imagem da Padroeira, Nossa
Senhora dos Prazeres, 'd0 vcl.,.
tu de sua peregrinação pe:us
paróquias da diocese, e qti'! se
dará no dia 25 de S,�tembro.

: RIO, 30 (Meridional) - O
ex-presidente Eurico G. Du,

, tra em novas declarações dis
se:

"O novo governo está cons
tituído, apesar de certa par
cialidade. que :I}:i lo critério
cri: ntador da sua 'formação,

Proibido de
de

CRONICA POLICIAL

cam po s

entrar nos

Futeb 01
Genesio M. Paulo, de 30

anos, casado, foi intimado à
comparecer à Delegacia Re
gional de Polícía, por ter pro.
vc cado mais uma desordem,
(�_mingo último, num campo
d-, fubbol, tendo o delegado
lhe feito séria advertência. A
Liga de Futebol, segundo
consta, por suá vez, iria soli
citar proibição desse mau e1e_
menío, por certo tempo, de
ICntrar nç s campos <l", esporte.
pois, Genésio é acostumado a

·rrov.ocar dls'úrhíos em todos
os jógcs que assiste-

PRESO QUANDO
DORMIA NA RUA

Pela porícía local, foi pre,
so sábado último, J,oão Sou
za, de 46 an::s de idade, na.
tural de Laguna, quando, em

complete estado de embria;
guês, achava..se dormindo na

rua, ::ltas horas' da noite,
sendo recolhido à cadeia pú;
clica.

'

FACAM
•

SEUS ANUNCIOS
NESTE JORNAL

Casa do Americano S.A.

{I;! Natal dos Pobres, pr,omovida f cesso desse "rcveílon" de

e1f71
gada. do palco. da sociedade, o

pelas damas bruaquenees, tendo vado carttatívo. }Jcutor '\Vil"',ün Santos, da Radio

à frenle. a sra; Ruth Mot itz, es-

\
A_ [oven., e prendadas candí- '. .leu Q conhecer Q. re-

p.Qs?- do sr; dr. Carlos Moritz, dat�s, .srtas. Gui.omar Floriano e '"It"dfr fir.al elo concurso, corn a

médico naqueía cidade. seguinte classificação:
.

1.0 lugar: srta. Jurandir M3;{'-'
Essa festa, que se revestiu de

Iexprrsslvo êxito, teve seu ponto ques Vi' íra, eorn 12.695 votos;

alto na cso.ilha de "Miss Elegan·
ela" dó Vale' do, Itajaí, ,pleito so

ei!!l ql.} teve um, desenrolar
bastante : movimentado, acusan

do as urnas, por fim. um total
de 30.140 votos. revelan',:,) o su-

ao Trahalhista Brasilcip.) c on

r.Íe alguns Qrado!"s. um tanto
desorientados pelos 'contecimen

tos, se serviram de e..xprr,ssão
um tanto fortes cem relação a es

te ou aquele partido" Ca1.ls:m es

occíe, também. a, ousadia de um

fleterminado cidadão. que ainda

não COnl'vguimos identificar. e

que petlindo a palavra teve

desplànte de di�(!t; que falf!va crn

nome de Luiz Cg,rlos Prest -8.

Antes que os asslstcntes vi"s

'em s: si da surpresa. o atrevIdo

desceu a escada e sumiu.

"VIDA TORTA" VOLTA
AO CARTAZ POLICIAL

João Dias de Arzan. vulgo
"Vida Torta", conhecido ga
tuno, foi preso na noite de
domingo último, quando pe,
rambulava pelas ruas. Depois
de dormir no xadrês, "Vida
Torta" comprometeu..se a a
bandonar a cidad-e imediata;' Realizou-'IlC sábado, na. goei",
mente. . dado de. Atiradores "Araujo

, " I Brusque". da vizinha cidade do
PRISÃO PREVENTIVA I Bl'u�que

.

a resta social em pró]
CONTRA OS ASSAL- -. -,

TANTES
. '�.�

.

•

Pelo dr. Juiz de Direito da
La Vara, foi decretada a prt,
são preventíva contra os ln
divídur s Milton c Natalício
Clarindo e José Passrs, acu,
zados Ide terem assaltad-o e

roubado, no subúrbio' da v»:
lha, a Conrado Ev-ers·

'

I Veiu para Blumenau o titulo de
I Miss· Elegancia do Vale do Itajaí

PRORROGADA A
EXECUÇÃO DO '

DECRETO 630

Vitória seetal da senhorita

1n10r01"i çõ':S colhídas por
nossa reportagem dão conta
d.:! que acaba de ser prorro,
gada- pelo governndor Ir ineu
Bornhausen, por 60 dias, a

execução d:l decrete nr. 630,
. de 10 de" maio do corrente
ano, referente à rl?sct"ita das
filiais,

PEÇAS LEGITIMAS

F o R D

Rua lá ue Novemnro, 473

BAILE nAS DEBUTANTES
NA S. D. M. CARLOS

GOMES
'\0 contrár íi do que foi no-

"íícladc, no Baile das Debu
'''t11�s one ? S-ciedade Dra�
mático Musical "Carlos Go.
lHes". realisará em S.etembro Conform,'::! fora previamc;�-
próximo, não s:::rá eleita a tr� anunciado, realisaram . .se

li.ainha, quand.o d;;vería ser domingo' 'Último, as conven

dito que as inscrições para.as ções municipais des Partid.o
dlbutantes dJ "Baile da Pri� Social Pr..::lgressisüi e Partido tG partidárÍ<:), num.a autênl.ka
mavera" dev,erão ser feitas Trabalhista Naci.:nal, rcun�n., e pujante demonstraçã.) di' ii!
com o .'>1'. Adolfo Hass, no da-Se o primeiro às 9 horm;, cívica c convicção democl'áti..
p.osto HllSS. à rua São Paulo, na sala de s,;ssões da 'Cán:l.'.1.' ca. •

ou c:m a srta. Juraondir Mar� Ira Municip<!l e o segundo na I Em ambos os conclaves fI).
ques �ieira, Rainha do Carlos sécl� �oci3:1 do Club.e Náut.iro 1 ram escolhido� os candidatos
Gome". ' Amerrca, as 10 horas. Em �m'l" que concorrerao ao pr&�;í'I'.1(l,

CONVENÇõES PARTIDA RiAS

Escolheram seus·. candidatos· . à
vereança municipal o PSD e PIN

Hão há restrição do pse

Sempre que agircom acerto o sr.

Cé)fe Filho t�ráapoiodo pàrtida
RIO, 30 (Mendicnal) - O. soluta independência; não fa

sr. Lopo Coelho apro,,):itará remos o·posição por antecipa_
.. I�portunid[i,de para fix<\r ção como que qu$"endo .advi-
1ambcm a posição do ex-pre� nhar ,que possam llav.;r erros
sidl'ntc da RepúbHca.e dos futuros; mas não podemos � ..

dutristas em face do no\'o go_ ceit�r iamb::! muma participa_
"':1'110, posiç�o ess;I que o 1'0- ção no novo governo. NoS!:;o
pres::ntante carbca define dn apokl o sr. Café F-ilho �erá
5q,�uinte f rma:

.

diária e constantemente, sem-
"A posição do PSD é C;;) ab- pr � que necessário, sempre

C II RO H O TE L

qu.e agir com acerto S'2m que
para isso façamos exigências
de quaisquer vantagens ou
favores,"
O d.�pu�ado Lopo Coelho a

um:t p.�rgunta do reporteI' Ii
proveita a c portunidade pura
prestar esclar·�cimentos:

- Abr.:lutamentc não é
verdade - eu gostaria qúe a

imprensa désf:.e êsse desn�n.
tido - de qWi) o prcsi(}.2nte
Café Filho tiv�sse ·1�edid0 no

marechal Dutn a -índicaçã!J
de um nome de sUa simpattia

RIO) 30 (Merid.) - O apreendeu vários documen'"
coronel Aau. de Oliveira, I tos. Falando aos Jornalis
encarregado do inquérito I tas disse,o ceI. Adi1 que

Novo e moderno hotel acaba de ser inaugurado
nesta cidade, à rua São Paulo, n1'. 688, apresentan
do o que 11a de'mais apur ado em conforto e higiene.

Trata-se de um estabelecimento original no ge
nero, tendo-se em conta que possui um restaurante
destinado aos gostos mais refinados, com apresen

. tação de variados petiscos, entre os quais os delicio
sos e sempre aceitos pratos arabes.

Congratulando-nos com o seu proprietário, sr.
Augusto Abuchain, pela realização desse empreen

. dimento, que vem de enriquecer o comércio blu
me'nauense· almejamos ao novo estabelecimento
franca prosperidade.

Kaiser " Frazer
�'SAMARCO S. A."
- Bhunenau-

(Conclui na
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�§ O MAIS VARIADO ESTOQUE DE PEÇAS PARA CAMINHõES E : COMUNICADO N.o 29

�! AUTOMO'VEIS, A' VOSSA DIS PGSICÃO �
i

�

I LEILõES ESPECIAIS PARA IMPORTAÇÃO DE
-

D COMERCial VI(IRI BRDNS S. D. I i A CART:�7::SC�::�:I�:SXTERlOR, dó:
1� I êacôrdo com resolúcão adotada pelo Conselho da Su-ê

. ti� RUA XV DE NOVEMBRO, N.o 923ft 5perintendência da Moeda e do Crédito, visando à nor-E
�4 B L U M E NAU SAN T A C A T A R I N A � §ma:lização do. suprimento de batatas para alimenta- §
D I :çáo; torna público que, a oartir de 27 do mês corrE;n- ==

�
- - - x - - - � �te, 'serão realiz�dos três leilões semanais, comecuti-ê

�§ I M P O R T A ç Ã O D I R li: T A �� ::vos, de US$. Arg. 200.000,00 cada um, destinados::
� �� éexclu.sivamente a �ter:der a i:r:w0rtaçães do proc1uto,ª
ti. Agentes "A U S T I NU §� 51e .orIgem e procedenCla argentma. ::

I d ª Tais leilões serão regidos pelas normas dos pre ª
i Pec,as nRrõ: CHEVRO L,EI, fORO, 6. M. C.,, DOODG,E, JEEPS, INTER- �I" ª gões cOIDll:ns, vigorando, portanto, para lance inicial,$
� _

Sa sobretaxa mínima da categoria (5.a) em que se clas�:;:
t�

NATIONA'.- E MOTORES HERCUlES � Si sifica o produto. �

I,� -

!I�§�
-_"

�;
�õ

�.

Rio de Janeiro:, 19 de agosto' tk 19:')'1. -

� g =

l<� ADGANlfA(ÃO �fp�rIALlfADA DAIA VfNDA POIl AfACADO
� ã a) Luiz de Moraes Barro;; - Diretor :;;;

�i y�_::- J_ 'j- - ��- _'O> -,) f' -- - t - -- - - i a) Luiz de Oliveira Alves - Gerente
.� ::::
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