
Nas declaracões feitas a impren
sa portcalegrense, que dividimos
Em tres partes, cujo principio , e

J'lm dlvulgarnos ao. lado, a esquer
da >E', ccnunuacão no centro da pa
gina. o sr. Osvaldo Aranha" consí
n.rado como maior e mais leal a"
migo de VargaH, disse o seguínte:
- "Nós, quantos acompanhamos

o. sr, Getulio V:;.rgas. e ficamos
fUs às suas idéias e à .reparp,çâo
rln injust1c:a que o Ievou à morte,
somos pIloíunett e decididamente
c ....ntráríos a que o Bresi lplasme o

seu d':.stlrie pela repetição de vío
leneias e lnjustiçp,s e, neste instan
te. nos dirigimos ao povo, e mais
':fron tado na sua vontade por esse

desenlace, com II autoridade que
a fidelidade a um homem dá aos

tendo compradores, OS, suas
eotaeões passam a ser práii('a�
mente nominais. No 'mercado
o que existem são v:endedo.·
res, que- dlartamente derrll.'
bum os preços. '.'

Estamos diante de uma das
maiores extravagaucías da
historia economtea da hu,
manídade- Uma mereadcríe,
hojoe escassa, que é absorvida
em grande parte pelo mais
rico mercado eonsumtdor do
planeta, ai esta, ao léu da 9:1'

te, sem !meço, como se fosse
um alcaide em casa de bel;
chíor. Pode haver maior dts,
parate do que ess-,,? .

Entre 1923 e 1926. o caféa
travessou o seu maior [!t?riodo
de calma. Suas cot:lÇÕl:'s eram
de 24 cents :!:lor libra.peso.
Em 1983 o dolar se d·.,sval·:)_
riza ·"m 43 por cento. Nessa
basse o seu preço ,?ra para
ser 45 cents.. Adotou.se. en.,..
tre 1935 e 1939; dentro ,da
"partty bases" um aumento
de 2 112 vezes c.rn qualquer
mercadoría.
Neste caso, o prlf:o hoje. do

("'afé era nara ser de 100 cents,
Mas não-é. EIF. '"f.tá na casa.
di:' 63. e cai ínccssautemente.
Não é' possível dizer que .) cà-'

outros homens que apelou no senti- morrer � na. cordialidade de quan-
fé está ·�end�.:: cotado n:),. <,;ose

'dó do propnío mandato por ele

1f!:.lto.s,
comI_) nós. teren;Oll de eontí- .preço, !lorque a sua Ql�:da não

gado.. de serem perdoadOS quantos nu.:;,r ao vrver no Brasí], e pelo Bra- -para, E ',ele, caindo, .fi ..orno Si7
concorreram para esta trag-edia, sU'. não tívesse pr.eço.
que colocou' o Brasil tão mal no . Mesmo. ifeP01S de encerrada a

Poderá o BraRll conünuaí-
conceito dos demais povos. 'sua entrevista, o eI_Ilbalxador Os-

A agitaçã� 4!! a nIIÜOr das mímí- valdo Arann:;. continuou por ,a1- suportando sangria tão (,,0-

gas de nossa atitude. Somos contra gum tempo, palestrandb com a plosa das suas força;; ('('nno�
mbtins, depredações, greves e reportagem, ��ssaltand,? que,. em . .. S fé"
quaisquer víolencías. A justiça é melo e tudo. lS.to, cO�ld'Cra íunda- rrucast e o ca trvease uma

obra do tempo conjugado com a I!lental que seJ:--m r.speltadas j,IS existencia à parte, s·� ele não
serenidade. Nós conííamos nela. l!berdades ind!Vldurus e que se rea- fosse a coluna mestra dO paLq
Temos certem de que os exaltados hzem as elelções na .dat� Il}arcada, e da sua moeda, nada houve.;
de hoje serão os arrepencllidos de cOI_Il"tDdas as garantías Indíspensa-

{ConcluI na 2.a. p·l!.glDn letra m
amanhã. Não há quem possa con- _v_el_s_. � ._...... • ---...;.,....
ter a obra reparadora do zemorso.
E a. nínguem é dado perturbar a

vida e a tranquilidade do povo, por
falsos medos e temores. Queremos
a ordem, queremos a paz. quere
mos 'o imperio das leis. queremos
a manutenção da Constituição,
queremos eleições verdadeiras, pa
ra que o povo, agora o.primido por
precauções desnecessartas, possa
falar e votar.
Acreditames - eu sobre todos

- 'que se salvarmos a Liberdade,
o Brasil, em' pouco tempo repara
rá todos os seus erros e se reinte"
grará nos seus grandes destíncs.
Queremos o concurso. de todos' os
homens de boa vontade, porque a

injustiça desgraça a qualquer povo,
E esperamos que io governo, passa"
dos esses mementos, como prome
teu' o presidente Café Filllo. olhe
para os numüdes sem armas na

mão, sem perseguições policiais,
sem vexames nem humilhações,
como devem olhll!' os governos que
querem servil" o pais. As manifes
tações de carát�r'Po.pular que sur

.giram, clgumas profundamente la"
mentaveis como :;a v('rificarrun
lesta capital e em. outras cidades,
tem :para ameniza·�as das violencias
cemetidas, as lagrimas em grande
profusão derarmadas' em todo o

Brasil. O povo. fei afr{)ntado em

ma vontade, foi ·traido em suas

esp�ranças. E preciso compadecer
.
se dele. E necessario reconduzi-lo
&,.cJmfiança, e à· fé, sem us<!r a

for�,a; 'mIlS, pela persuasão, pela.
liberdade, que fazem. mais do que
todas as armílS .que se possam '11-
saro Eu, ;pOl: mim, - � acredito
que po� todos quantos viveram es-'

ses djas, faço um apela para que
nos' rfcDnciliem·�s todDS, povo,
partidos, 'cI'�dos e homens, no res�

[leito ·que devemos n quem soube

NUMERO 724

S. PAULO. 31 - Nada,
mas nada, absolufamenf.:: na.
da, justifica os preços vigen
tes do café. Alias, nem de
preço se pode mesmo falar,
porque preço supõe um nível
de est-abilidad-e. com compra
dores a vista. Ora, o café, não

Temos cerlela que os exaltados de hoje serão os arrependidos de amanhã

PROSSEGUE o INQUERITO

Elementos que incriminaria
o deputadO Ewaldo 10_

.CARGAS'
'Para Florianopolis
Expresso Blumenauense· Ltdtt.

RIO, 2 (Meridional) - TO-I does el1:c�iXég��as do inqué'ri.
das as cartas e outros doeu. to polfcial..mifitar 'sobre o

mentes do arquivo secreto do crífe da rua Toneleros e que
"t.';;:nente Gregorío Fortunato; se refiram a ofícíaís do Exer-,

;:prcendid.:s !leIas autortda, cito" serão entregues 'aO ser...
-----------�-- viç; Secreto. d�, ;E,,,,orcit0.

d Mais tarde serão dados
'

à
gran es publicidade. devendo seus sig..

natáríos, uma vez apurada :.: '8

d responsabilidade d_.� qU? lqust',
e armas negociata, 's-erem !_)llIlido's pp�

lo Estado' Maior do, Exercito·
Wi\SHINGTON', 2 (UP) - - Os Segundo'apuramoll,

.

existj;!rn\
EE. uu. tE'J;ll arm-azena!das nO inquérito elementos' capá";,
grandes quantidàdes doe anua- zes de incriminar o.'denÍltada.'
mento, avaliadas em ceritenas El.1.:;;·alti'J' {. 'tli. aO'ir' o'�" '�l"o .

de milháres de dólares, para. . il" Gr.:;ogorio,'Roberto Alves. "e'
quipar'o futuro exercito. .ale�lão. Al'quimes. S€gundo o ',depot�
Essa. informação f-Qi- dada hoje mento de. Climério,,�o·. qt:lét se .

POJ!l' um D1to; funcionário mi1ita;r afirmava conter inf.or�ªçõ�a
norl&-americanó. Acresc\)'ntOll. de grand·:;) importancia, não foi'
que -essas anuas vinham ,sendo I forr..ecido· ,c':;12ia' a imp�€)nsa
\U'mazenadas a tres a,nos, na l)rc I E'ob a alegaça'J de que !lo�a
visão de que fosse ratificado o ! ria prejudicar lJS dilig·2nciá?
tratad'O! 'da CO'lnunidade européia I Apuramos, Jli?da,' que' Ol�a
!ia defesa; e ag;o:ra, serã.:)' entre· . de tal, arqUlV1Sta d'e GregoFl�.
gur.s quando! se decidir a criação f?,i .presa. Ta.mbem as dec1�!lt-·
do E-Jrercito gem:m.nico, çÜ'es do ,maJor 'Ene· Gurce;:>.

-

Chef.;! da Segurança, do. ,Qà-'
-....,..-,..;.;.......·---------.....-n-E.,.·-i\-ro-R-A-I-S------------------J tete, não serão divulgadllS. O

...
sr. Benjamin Vargas' ainda

Foi contra a renuncia e nao '��o�� ;i:�7;;:�e�v:�nvt
m·an I- te 5 I o NOVOS ATOS DE TERROR

.

\NO MARROCOS FRANCIS

Armazenadas

quantidades:

ANUNC1EM
NESTA OLHA

ESI'ERAV�

... .

qUll apoiar o

munista., .

o caixote vinha da Tche

coslovaquia; mas a Polícia

não revelou q,uem
seuS desUnatários.

TUNIS, 2 (uP) - AR' wspc':
Os

aconteci-,
tigo insp:to· geral do Exercito tão ratificadas. por unanimidade,

ras do iniCio das .n-eg.:cis,çõ, 8
.110' 2.j, de agos·' que ficara resolvido pelo Alto co-las deliberações tomada, pelo Alto

fran.co,.tunisianas. sobr(' a aut.o
ex·prefeito e mando que somente "UlTl iato no" Cc.mando, sendo igualmente assen-

nomía do p.l·ar.etor,'ldo.· r.. ,ti('.iam�
_ So-

.

von O lev!\rln. :: reunir·se 110vamen- tadas as atiturl;.s a serem tomadas .

'te depois daquela decisão sobre a pela presidencia e vice.presidencia
se IlO"iI'OS e v1olentos choque::; en-

nOl'a re'Jniã::l do Alto Comando - manutenção oi:! órdem l�ga!. De do Club Militar na assembléia já tre forças franceS'as . � fcllagas

Zen6bio (li'lpc�io :� resistir até o àcordo com t�.l d.:.liberação ficara convocad!�. Reafirmou-se, naquela nacionalistas. Na regHb c"'J Mon.

fim' _' A .!lcen<;':t �ru definitiva. o marechal MaScarenhl\S de Mo- oportunidade, que somente ""wn �é Orb!l,ta, -a uns trinta ,qulIôt:rl.e.-
_ Devo d:clarar: para desman- raes, que à tudo assistiu, fato novo".. no' inquerito do Ga- tros -de G:rlsa, patrulha d:\, paro.�

CMl' 'invelXlades, que não desejei A REUNJ.i\O DOS GENERAIS leão levaria a nova reunião. qu-edistas franceses cniu numn.

absolutamente as,inar . manifesto _ Ficara combinado. a insisfen· ZENOBIO DISPOSTO A RESIS'I:IR emboscada, perdendo 11m .oficia.l

�lgum; que fui semprp. contra a te pedido do genernl .Juarez Tavo- Historia, !l s:;guir. o general e quatro· soldadios. Nãoí .se sabe
rm1Uncia impôst;:., que era uma ra, uma reunião de generais. para Mend:s doe Moraes o ocorrido. no quantos tunisianos mnrrnrDm.

forma disfarç:adn d>� eleP.Qsição. bn- qll� se expusess� o que fora deU- dia seguin�e .. qUlmdo
foi

convoca-,
Trunbem Z:t�..��\_p€.r�o.,?" AI�"!�

tendo.m.e' peja Inallt1tenc:iío das berado na reunião do Alto Coman- da p€lo mnllstro da Guerra uma nassy, setenta '1)ãlffdil:ios ataca- .

Classes Arm!!.d!::a unid!!s, dentro do. sel1do l!.'go marcada para saba" (Conclui na 2,a, ptiglna. letra C) rám uma; patrulha' po1iei.�l
_

" :
da Ordem e ela CDnstiulição e dos do, às 9 ltorns. Comparecerem a

precelto.s di�ciplinares, resolvendo e'sa reunião cerca' 'de set.enta ge

agir somente quando, me conven- nerais. sem!>:> a assembléia presidi�
c1 de qUi!- iri::.m<ls á ingloria lutlF 1a IÚ;]O' Alto Com:moo.

armadn, levando o Ey-ercito e o Revelll, n:;�se ponto. e ex-prefei·
país::\o. eúos. e dlentro' do interes- to carioell que á referida reunião

se nacional. tambem esteve pI':s'Ente, especia�-
Assim fRlou ontem a O JORNAL mente convidado pelo tel�íone in-

o genernl' Angelo Mendes de Mo" terestadual, o geneia.l de Exercito

raes, que historiou com. toda pro-' Estíllac Leu, bem 'como os gene·'

priedade, es acontecim'o!ntos que raia Zeno Estill2C Leal e Caiado.

precederam á tragica m:c.nllã de de cástro, tendo ternado parte ati-

24 'de IIgosto ultimo, hem como a va nos debates os generais Zeno

participação que neles teve, como bio da éosta, Canrobert, Fiuza de

uma <Ias mais destacadas figuras C$tro, JUat';Z Tavorll, Mendes da

:I]lilitares, Moraes, Caiado de Castro., Pimen�

SOMENTE Ultr FATO NOVO t·�l, lnade Tupper, Nicanor Guio'
marães e Coreia Lima. Foram en-

«Nao �everiam os'Rslaõoe · Dni�ol
rearmar a Ilem3D�a e o Ja�âo»

FUNDAÇÃO BLUl\IENAU

ExpreSSivas soleuidades evocaram
ôntem o blstór:ico acontecimento

Mao Tse Thung..Este disse,
entre ouiras- coisas, que. os'
EE. UU. não deveriam re
armar 'a Alemanha nem :0
Japão para adotar uma a
titude mais favorável para
com a China comunista.
Terminou dizendo 'que' "se:'
rÍa muito' útil "que os nor
te-americanos seguissepl
esses conselhos. A iSso, Ai
tlee respondeu _imediata
mente que sería, tambein
"muito útil", que ele, Máo
TSf! 'rhung, désse 1ms cer
tos consélhos aos russos�

Por exemplo, os ingleses
gostariam de ver liyres os

países satélites do comu

nismo da Europa; e gostq�
'riam

.

tambem que os rusSóS

acabassem com suas e;i:er
nas intrigas em outros paí
ses.

HONG·KONG, 2 (UP) -
O ex-primeiro ministro in

glês . Attlee revelou a imo

prensa uma conversa que
teve com o chefe do gover
no da China comunista,

Blumel1au comemorDU, ·ônLm, o seu centésimo qUllrto aniversário

d� 'fundação, com uma visita' das autoridades civis, ,militares, eclasiás

ticas e escolares ii -estátua do. .Dr.' Hermann Bl\!menau, .:fundador da

éic'l�de, na pr.?ça qu� tem' o 'seu nome, no llede§.tal d::. ,qual foi d(':po�
s1tada, pelo sr. Rereílio Detike, Pr::.feito Municipal. linda corôa de

nores. Em seguida, as presenf;;.s se dirigiram' para o monumento aos

primeiros colonizadores 4,e "Blumenau, onde J:'.S comemorações pras

s<;guiram, com !l coloc?llí\D de flores ao pé de,quela obra recordntiva.

Falou, no ato. li prDfesscra, srta. Aiga Deek;� B::.neb, ;pronunciandO
a aplaUdida oração reproduúda ao pé desta.

Em seguiC1�.. teve 'lugar n inaugur=.cãó 'da -Bibliotéca Publica Mu··

nieipal "pr. Fritz Mucller"
.

e séde da Sociedade Amigos de Blumenau,

discursando. sôbre o ato· o 'pr::sident� déssa associaç.'io., Frei Ernesto,

Emmendoer!er, ó qual, depois de remontar substanciDsam�nte, às ori

gens ela'> bibliatéc=.s e de exaltar sua valiosidade no sentido ellucaeio

nal. agradeC::\l ao pref;ito. Hercilio Deeke a doação do ediftcio e uten�

.EUfos de�tinEldos co seu f'unclonamento. Cortada a fita simbólic.u, os

presentes visifarp.m as dependenéi='5' ds BibIiDtéc:! que se dh'ide em

secções dll'! livros, sala para, 1éitura Q arqui\'o histórico do município
tudo arrumado com sobriedade e llPlD BOstA '1:

Em todlil8 as eerlmoni.a'l llcima, estcye presente a :a:'l1dn do 23.0

'fi.!., executando belas PeÇM escolhidas paro a ocasião. .J.

lnaugnratão da. Escola. Municipal
A's 10,30 horas, r::ali2:ou�se 1.'. inauguração no Baino de Bôa Vista,

da Escol;). Pública Municipal "Prefessor Fernando Ostermanll": Gr�n

de nfunero de ·more.dores do local' estiyeram presentes ao ato, além

&Is autoridades. Discursou sobre o ato o sr. José Férreira da Silva,
dizendo com inequivocR propriedadp. da justiça que �e prestava ao

primeiro educador de Blumemm,' professor Fernando OstermalID, dan

do-lhe o nom� 'àquele est=.belecíménto. Historie\! ligeiramente a vida

desse digno. professor, referindo--'Se. também, aos que CDm ele colabo

raram. 'Terminou saU:.ntand6 os esforços do prefeito B;ercilio Deeke

-na con9:cução cllaquela obra. Ao sr. Prefeito Hercilio Deek,e e sra.

Nnmi Deeke, p01: crianças residentes no bairro, foram oferecidDs lin-

dÓS ramalh>::.te5 de flores em sinal de gratidlão. It�-------.---III�
A inaugurallão do esta'belecimento �e processou em. seguida, sen·'

1do nos presentes oferecido. nas' dependências da escola, um saboroso PErcAS LEGI'TIM"Scefê. Estiveram' pre:sentes ao ato representantes' da famili!l Zadrozny

�Kaiser _ Fr'a''''er ,'o

:
doadcra do terreno onde foi edificada .a Escola.

_ ..

DiSlCurSo da srta. Aiga D. Barreto
Foi o seguinte o. discurso da srta, Aiga Deeke Barreto na cerimo- "SAMAR.CO S. A.".

'

nia ao lndo do monumento. aos colonizadores: Bluntenau
-

"Set1hcr Prefeito Municipal; Autãridades Civis, Militares e Eelc_'"
. (ConcluI na �·.a pál:1na tetra A)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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de I\ietzket (: li'ie.d}'f''t' Ltda, sito a Rua 15 de Novem
bro :_ 134.4 - io'UI; J íf-89. caixa postaI 736
rece (:5 segumtos negoclos parti venda:

'

Um terreno de 340 mil metros quadrados, com
roais UH menos. 250 mí] metros quadrados de ma-

ta virgem. 'I'udo facil pai-a um lucrativo lotea
mento. Acha-se, edificada no mesmo terreno u

ma boa casa de material r: mais alguns ranchos.
Fica pérto desta cidade em ponto lÍ\>"re de en-

ehentes,
.

___ o Ul.')'U· biciclekà marca "Maraton",
uso, 8. prece de ocasíão.

de pouco

IEPRESENJA(ÕES A,lMARIS
,

- Alntiro Mario lIess
Ht12 15 d'e novembro, 1415 - 'reldone. J 683

Caixu Postal. 291 _ End. 'J'elgr. Almar-ís - BLUMENAU

ltEPRESENTAÇõjES. - PUBLICIDADE:"""" IN
TER�I.EDL4.RIA. - SEGUROS

NARIZ" DE F E R R O
PA8é'L 'HRAR os ODORES DE SrA GELADEITht\.

O naríz de ferro absorve os odores em seu refri

gerador e permite conservar manteiga. leite, queijo e

outras iguarias delicadas sem qUe haja absorção
cíproca de odores como gerafmento acontece.

E' tambem usado 'Para destruir odores em. de
p.Ó-sitos de generos alímentícíos, armários embutidos
e malas. , ..j:;:.. j.�'i'

CAl\'lINHAO - VENDE-SE
Vende-se um caminhão INTERNATIONAL.

K,B-5. modelo 46. com reduzida e completamente
formado, -_ Preço de ocasião.

CASA - VENDE-SE
Vende-se uma casa de madeira, quase nova, mui

to bem construída, em terreno de 23 X 15 mts., loea
lísada próxima ii. ponte metálica da E. F. S. C., no

bairro da Ponta Agud·a. - Preço de ocasião,

I'. TE�'fO • VENDE-SE
.

Vende-sé' um terreno para vários châcs de casa,

� situado no bairro da Velha.
.

I �_ .. # .... �

MENOR - PRECISA-SE
Precisa se de menor QUe tenha eonhectmentor

bâsicos de datilografia.
-

ASSJN.,'\TrRAS DE REVISTAS
Para assinaturas' de uualouer revista. utilise-se
serviços de PL13LICIDADE ALMARIS.

POLTRONA GIRATORIA.
PARA ESCRIVANINHA - COMPRA-SE
C01\iWRA-SE uma poltrona giratória, para es

(!rivaninha.

i· P R O € U' R A MOS
Costureiras praticas e mocinhas. de menor idade
que qUPll'am tornar-se costureiras,

. Pagamos bem.

IOOOLPH9 MANDE! S a . A. (em, e Ind.
�����--------�---------���------------------------------------

N t G· a' (' J' o U R G E H.I E
S�m Intermediário

Vende ·se 1ml terreno medindo 12,5 frente e 33
!undos sito' a Avenida Brasil-Ponta Aguda, nas

imtt1i::tç-õ..es da ponte em construção. InfDrm�
ções na Relojoarü. Suis:;;;). Fone 1419.

_BISCATEIO- V. E N D· E .. S E

Oficial de pedreiro a
ceita pequenos serviços
de sua urofissão. Infor
mações

�

no ai''111azém
Paulista, rlla João Pes
soa N.o 1

Uma cami011ete It'o!:d
F-3, tipo Perua, ano 52,
em estado de nova. sub
metendo-se a quálquer
p.r�va. Ver e tratar na

Alameda RiG Branco.
355 -- FOne 1596.

.

I
. Um terreno em Itajaí,

Ipróximo á. nova Igreja
Matriz· medindo 50
:n1ts. de frente na Rua
Um.bellno Britto e 400
mts. de fund9'- Própria
para d'epómtos d� ma�

deira. E uma casa

alvenari-a sito à l'ua

Brusque, fazendo fuudo
com citado terreno.
Informações Dela �€-

.
lêfone nr. 1669, l!1esta,
ou com. o sr. Eul'ico j\
dam.. à· R·ua Brusque.
36, em ITAJA!.

,

,� E N DE .. S. E

Armas de, caça, elipor_
te, revólveres, llist1Jlas
etc. - Qualquer mar-
ca. C01\/I;p,RAl\I�SE

Ve.nde·se uma com

l)leta típografin ou 'Par
te da mesma a tratar
com senhor Waldemar
HacUich -- Indaial, ou

Rua 15 de....Novembro 54
BJumenau.

convida a todos os seus distintos so

cios de participar com s: exmas, famílias e amigos, de
uma excursão em conjunto que f:' r-se-á no proxímo
dia 12 de Setembro. a Indaial, afim de atender=a um

resp. convite da Comunidade das senhoras evarígeltcás'
daquela cidade vísinha. Haverá varíos atos festivos,
completo serviço de restaurante ctc., toda espécie de
diversão e dancas.

Saída de Blumenau pelo trem às 6,45 horas e vol
ta de Indaial às 17,45 horas pelo mesmo trem.

( [ IJ B E. DE
Comunicação

A Diretoria do KCSC, sente-se honrada em anunciar aos

��US prezados sócios e Interessados em geral. que acaba de
instalar a sua séde social à

-

Rua 15 de Ncvemhrc, 804 - Edifício. BA.CQ - 1.6 andar
Sala 111'. 8 - Fone 15�9

em cujo local e telefone, dará eXUl'dien1'" normal. nos dias
': horas do funcionamento do comércio,

Por esta razão, pede e solicita a todos que tenham as,

suntos li tratar COm ,) KCSC. orocué-m a Secretaria no en

dereço acima, pessoalmente Oti !l01' escrito. que serão ime
diatamente atendidos.

Blumenau, 1.!: de setembro d'2- 1954.
FRANCISCO HOETTE

BOM� EMPRfGO� DE CAPtfAi
lINBOS JE��E�,Gj A PliÇOS Df OCASIÃO

A'rea de 11.886 metros quadrados, situado em

aPrazível Iccal a apenas 15 i:l'li'líutos do. centro
da cidade.

Informaçôes à rua 15 de Novmebro- nr. 1370
u\.lfaiataria Leitísl j

-------'---.....;,,--------------.,.------"-. � nova reunião do Alto
Seria examinado o fat:> havido a

bordo do �B.?rl'oso", hem corno
outras' oeorrenctas. Após um er{
tendimento com o brigadl�iro Epa
"mtnondas. confirmou-se. mals u

ma vez. o propósito das Classas

.Armadas de se mant;.rem dentro
elos preceitos constitucionais conror
me publicação feih, E eis que.
inesperadamente, se dá � reunião
dos brigad :i1'os e sua consequente
nota propondo a renuncia do pre
sidente da Republica. Dessa reu

zríão, declare; somente tiveram co

.Mascare
nhns d: Moraes e o ministro
Guerra. o prnnaírn através de ex

posição feH!! pelo brigadeiro Eduar,
do Gomes. O acontecírnento prDVO
cou uma nova agí tação no Exérci

- ,ü>. que logo começou a mamfes
.tar se. E' que alguns generais de
sejavam rzexamlnr.r o C=-.50. Nes
Se interim, eorr-ía no Estado Malar
do Exército um manifesto que es ..

tava recebendo cssínaturas "50-

menta de generais" � solrdar+aando-'
se com os brlg�deiro�,
- Contra t?l solução opunha

se o ministro d:t Guerr�. -

VEND E - S E
Uma casa de madeira recem-construída,

.

com um

rancho nos fundos e uma garagem para automóvel,
'pintura a óleo. luz elétrica, inclusive fogão e forno
elétrico e mais um fogão a Ienha- instalação sanitária
completa Mm agua corrente, chuveiro, banheiro, la·
vatónío. etc., por preço de ocasião. situada nas imedia
ções da Cia. Brasileira de Fumo em Folhas, no Bairro
do. Garcia.

Informacves nesta redacão ou com Júlio !teu, à
rua Amazonas nr. 4.220.

J

Vende-se nesta cidade uma Farmácia em' pleno
funcionamento. Negócio de ocasião. Interessadas queí
ram escrever para Caixa Postal, 240 - BLUMENAU,

Iíenra o nosso entrevistado. terei iro- andar, denols de
,e\. LICENÇA ERA tlEFINITIVA braçar Os ministrcs .; -os f:l-,
Quisemos s?b_r como comecara mlii;;>r.?� já El!1�.io pr'�sen1es

'

o general Mendes de Mor:.es a par à sala, Redigiu-se então a no,

ticipar atívnmente C')S aconteci- ta Que é do conn- cimente pú
mentes, levando em conta que era blíco f encal'I�egtl('i-:ne d,�
bem conh:cida sua submete-la à lJór,?ciar;áo d-c
traria á renunci?.. Ao qUe nos. r';S' sr. Getulio Varga>,. 0'_ pr,�si_
pondcu: rlente iá esüwa recolhido.
- Eu sempre tomei parte ativa En;r·-gu!Í :t n11:a à sua filha,

i?m todos 05< �.col1tecil1lentos. A d· Alzira 'Va'i'l! JS do Arriara]

I
princlpio loi caIm.:o11te contra a PeLxot1, �mra q:l.:: 13'la a lL'Vas_
manifestação do Exército pela re- se ao .gell nai. Mas G-€-tui7o.
nuneia. pOl'que isto constitui� u- sabedor de -que ,:n: l",Quvera a�
ma JOl'ma de depo�i,'iío hr:meu P provado a !lota, (hõU (} S{'{J

mente pa.ra criai' (mI 110ssa J)(.- depois como \'_rá. progrediu II II' .assentiment 1. .'

fria. um clitna de gofpe, Ainda gitação em fnce da listá do Estado A MENSAGE,\.! NãO
,ontem. estiVf>m':ts com o minis- Maio!' do Exercito, qu:.ndo fui pro- DE Ul\f StlI;JHJ:A
iro A.lenc.astro Guimarães e

clll'ad(� pelo meu :-.migo, general I VoUa_ndo a r.efcrir�se
:trahlsmitlmos a ele J10SS3 p�si- l"alconlere. que me pergunta"a 1ffi.2nsagem de de!':1cdida
'qão, que é d-e apoiCt ao gOVf:l'l1{C

eu pOderia receber o gr;neral ,Tua- ;:presjd.�nfe V�ll'gas, ., SI',

de quc'm esperamos a. melhol'Í::1 rez, p�ra converstlr sobre a situa- f,va1do Aranha mai1ifet,tllu
cão. Tend.' �,nuiàl,.). pouco depois lconviceão !Íessoal de que cs.

para a nossa corpo.ração, I

DIOt sr. Luiz Gregório da Pai, r-hegou o. ge11e1'?I .Junre?, .que me ite do(mment: não1 é, tn1' ab.s(�.
xão, secrdário do Sinclicllto dos

tel'. um blst.órico d;.s �eumes do AI

"luta.
un la carta ,c" u:n Stuo.

I lO Comando .:;_ das delibel'aci\es do da. Ela f::ra cS'cl'lb na expee.Marcendl'os: "Damos o nossa 'AltO Comando ;; d:lS delií,eraeóes fativa de t'l11a r·
_ sisÍé:l1cir fi

a;noio moral aos noss':.s eonlpa- ,
.

.... tomadas pelOS brigadeiros, em fuce ,invasão elo Palacio õ'ü Cat:�:c

n11ei.1'�S �e Sã� Paul,... .Lamen. de um novo eonceit(} de "fato no' wveniU:lHdade, em que () ch<'f€
tarn.os- .11ao nos ser posslv('l..

no vo". ligado aos e;cand:l.los a:pura-Ida. Naçã: contava como certe
:r::lI!D.{'nto, acfo.mpanhar o seu JUs- dos n') inquérito. mostranóo.me morr,"r lutando. .

�o movitnento" • então o texto do m .•nifesto
.

--...-----.....- .....--.

nó sr. Iza.ltiflO Pereira, 'diri- generais, que s; encontrava 1'.0_

gente dO' Sindicato. dos T.t"abalha.- Estado Maior .com o general Fiuza
!:hlrts. 'nas Industrias Metalurgi- c que já contava com cerca de 32-
caso Meeanic'as €' de Material E- assinaturas, fi!'." que em fa<le da:;
letrico! "A gTeve de $ão Paulo consequencias de sua publicação
tem um sentidO' jl.l.lrt'_l, -- é llelú ,olicilav.a-me fosse conseIDIir do
a.unu'nto do salá1:ios e pelo

con-!
ministro urtla reunião dos g.?nerals

:;:;elauu"n.to· dos preços. Mas infe- para debater o memorial dos 1)l';
li2mentet nãO' estaru!o.s. aqui no gadeiros .

pn'tt'lld{� Rio. capacitados a, ap·.)ia.l· os nos-

J
Diz o ex-inspetor géraI do E.,,,,r

';08 comnan:n�iros' bandeirantes, a' cito que. expondo a �ituação ao

Rodemos .asseguNW com sa- !'}ãCl sl'r moralm.nnte. A. greve é general Zenobio e sugerindo a li-

tisfaGlio. qUi' ()< cli�a politico 1m nl.ovimento séri'O dQS tTaba- ,cel1ça ::'0. chefe �O G?"mrno. par.a
I'josulens,,� até (l' momp-nt . .l', é o I

lhadores A ele nos laru;am';}s :ausentar ':e d() pP.\S I'.te !? oporftln:-
�h _

'

'. I
.

, .. quandO' 'Venl.OS firmes possibíli· <lIade de passar o governo. �m 19.. 1)
.me or. pOSSl'li e. sem qnalsque.

J
darles de vitorIa notou que o ministro contirluava

I'f.sgent:Ul:utos, ·trab�l�and_(} .��-
•

firme no seu pro.pósito de resistir,
dos a.Clma. de .qul's.oe& lYOilÜ- Depois de i'.ludir a uma entrevista
Cna

Inteligência

PROIB,ICÃO
.,

Proibimos nesta data, a entrada de pessoas es

tranhas no terreno pertencente à Comunidade Cató
lica São Bonifácio' de Encano-Baixo. sito à margem
direita do Rio Jtajaí-Açú.

j\ COlVHRSAO.

uma casa de madeira,
com instalação sanitá·
r:a completa, luz, água,
fogão e forno elétricos
e mais garagem. Lo
caI: Bairro Garcia, pró
ximo à Cía. Brasileira
de Fumo em Folha.
Tratar com Júlio

Iten, à rua Amazo�las,
nr. 4,220.

VENDE-SE
Uma casa na Praia de Cam

horiut C{'tn nso de 1 ano, per"
to do Uotel Honges.

-

Informaçóes na Fa.rmacia
;Santa Terezinha.. Itajaí. Tete�
'f.one. 180,

N·

Dia. 3 d� Outubro próximo Rio
doJ. Sul comp'arecE'l'á, em mas"a ..

iJ'U'3, vütar nos candidatos pre

fel'idos e ç. que .e,�tamol'1 ObS<>l'

�'anrlQ, nos ultimas dias. é a ver

da,1àei.ra in,'a,..'ffi.o d.·, ca.ndidato" de

outrus plagas _que nesta dat.a se

rec·_lrdam flue Rio <lo Sul tom

,bem existe na mapa de Santa
Catal'ina.

que t"ve com o então viee-presi-
dent: Café Filho, na presença. do
sen'ldor Ivo d·Aquino. temend_o
:sempre a luta dentro, do :E::x:erclto
'faJa o general Mendes de Morais
na ida de Zenobio ao Cat�te� já
'na madrugada dfo:l dia 24, qllandO

, ......__....:.._.....;......... -''-_.;. ..:.foÍ convoC?do o !Wh,jsterio, pelo
'Pr�sidente da Republié!l..
Ele. O brigl'.deiro Eduardo Go·

Para Joaçaba
}�xp.resso Blum.ellauense X ..tda_

PECAS LEGITIl\fAS
C".�a� do Americano S.A.
Rua. 15 dOI- Nil:vembro, t.'13

mes e t;; gene:ral Falconiere perl1la-' nfl no;; medid�s o:ficiais
'lf!ceram juntos até !) d�sfecho fi- Cindi:veis' ti a:l.1uen('Ía inconti
naI, tendo sugerida pelo telefonC! nente de alimentos aos c,:m..

aO almira.nb A=al Peixoto a fros consumidores,
solução dI'. licença. diante d:: in- t('ndo-se a baixar

. ,formação d" reh.ltanci!'. do pl'csi-·
i;�nte elU renunciarr Afina], o a.1"·

mirante Amaral P.dxoto voltou
Um Volks ..."itagen�537

com 12.000 Quilometros
?eaes eni perfeito estâdo
de

. eonsenracão e 1.l:t.n
f'HEVROLET 1939.
em. b.om. estado contet

vayão, esteve sempre em

uso particular. Informa
ções na Relojoaria Suis
na 191!}.

1 casa de madeira,
rua lVlaríana Bronn':!
mallll. (Bairro da Velhai
diversos terrenos. '1'r.a
tar com Wíllecke
Banco Sul do BrasiL,

H
recl'ar. Mas o que a. j

contec',' (> que ao café está li
gada teda a s;;lbn?vh.-encia
nacional· Quasf' tud·;) ü que
c:mpr:nnos veli.' d.o café_ qUE'
é, l)od,,-,,3 dizer, a nossa moe

(lu: Quc vai acont€'cer c:m o

Brasil se não !,!uãermos deter
a vaga de baixa. d:mtro de um
limite comnatível com as nos

sas pMsibÜidades de existo'm.
'eia?

Está ."m!)enhad:, nesta E s t O que
mergencia a estabilidade do pel'm,anente
'governo .:; d·') regime, A crise Rua Jacó Btu_
militar nã.o foi nada mn cote, �� ckhelmer, 142 ::::

'jQ com essa que aí E'stá. Ou

0l�
:;

Ei;tado reegu. o café, "u o ca- i� V E L H A. � .. -=

�é, ou o cafe, como a s�\.1va,�; Blnmenau <i�
nevorn, o Estado e· o Brasll . .os :� .- -. --4l- ê
dois juntos, ,����"W.m���!i!iMi�i!m�W

e mediante modica ctJmissão. será imediatamente aten�
rJido. - R. Tsajo,. 12 � End. Sãn .Jorge - Sala 4. ou,
R Tf'nentf!- Silveirll. 16. Edifício Parthrum, Sala 103 _

FLORrANOPOLI�
.

-

-
Quando precisar de qualquer informaGÕes,

fmcaminhar documentos a repartições pUblicas ou fra
tar de qualquer outro intereSs�t . inclusiv.e compra d.e ..

objetos, dirija-se à
-

AGENCIA
-
-

-
-

'.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



!."

Seu
ím�6rtantia

SERViÇO DE TORNO

- a Sra. El� Zibell, resi_
dente no bairr-o de Itoupava;
- a sra- Carmen dos San.

tos, esposa do sr. Antonio dos

ANIVERSA'RIOS
- Fazem anos'. hoje:
- a menina Maria Apare.

eída, filha do sr, Elpidio Pedro Santos;
- -o menino João, filho do

sr. João Porto da Silva;
- o sr, Paulo Zinunermal1,

residénte no bairro de Itoupa-

Novaes;
- a srta, Sigrit Colln, re

sidente nesta cidade;
- . a sra. Esfefania Reuter,

residente nesta cidade; va Norte;
- o sr, Franz V. de Heíder,

residente nesta cidade e
- o sr. Roberto de Lima,

E DE RETlfl(A�ÃO
do comercio local.

HASCIMEInos

'PRECEiTO DO DIA

LINI{E IiOFFMANN - BUSCH (L. H. B.)
de Salzttter - Watenstedt Alemanha.

Motor de 2 cilindros, OLEI') CHU, de 22 HP. Cambio'
de 5 marchas p. frente.

Equipados com LEVANTADOR HYDRAULICO e

ARADO de DUAS AIVECAS.

':0 TRATOR DE CONFIA;NÇA PREFERIDO
r

E RESISTENCIA.

Catarina:
F 0_ -R 1)

PEÇAS LEGÍTIMAS
Ca.sa do AmerIcano S . A.

15 tfe Novembro, 473

N;A

MU'tUA CATARINENSE DE SEGUROS GERAIS

UMA 'OR�ANllA�ÃO Á· SEU SERViÇO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Itetlaçio, A.drIlb1W� .... Oficlnu: Rua São Paul, ••
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SUCURSAIS: RIO - Rua Rodrigo Silva, 12

--:- F,ae .!�t4a - 8�O PAULO: Bu 7 de AbrIl

,L JIt -- t.• uelar - 1'01l.: .-1271. 4-4111

BELO BOBIZONTE: - 1&.& 601-' 14 - PO:&
TO AliSGRE: - Jlaa .Joio Montam. 11 - CU.
IUTlBA: ,-:,,", aD Dr•.Mariet. 'lI. - Z.o aD�r -
JSaIa: l3S· -- JOJNVILEt .,:_ Bua 8h Pedro. IJ·

f'fD-ISCHE S PU LIli
I
r
DE BLUl\1ENAU unternímmt am kommenden J 2.

.September, einen Gemeínschafts-Ausflug naeh In
daíal- um einer an ihn ergangenen Einladung des dor
'tigen .ev. Frauenvereins naehzukommen.

Wir verweisen auf die diesbezuegliche Anzeí
'ge an anderer Stelle dieses Blattes.

I\:URZE BERICHTE

Der DE JUIIHOCENTRO

UEBER TAUSEND MENSCHEN. ERTRUNKEN
TEHERAN, .1. (UP) � Bei den ríesígen Ue

· berschwemmungen ím Gebiet von Farazat, 50 km.
�westlích

.

von Teheran, sínd ueber íausend Personen
.ums Leben gekommen. Nach den Berichten der Zeí-
· tungen wírd rue Zahl sich aber noch bedeutend er

: hoehen, da hei Farazat mehrere tausend Pilger Iager
ten.

,.....---

EIN KJLO KAESE FUER Cr$ 5·00
�r �wS(�

WASCHINGTON Eine nordameríkanísche
; Organísatíon, 91e in der ganzen. '\Velt .auf ínternatío
: naler Basís unter dem Namen "Fisi" arbeitet wird
· fuer die Nord - und Nordost.staaten, vor al],énJ' .ihch
'ruer das Amazonastal· gewaltige Menge;'a , von Mílch
, und· Kaese ausfuemen" und ZWar zu.11'l"�Preis von Cr$
: 1.60 deu Liier Mile hun9-,.el'$--5;06 das Kilo Kaese�
Die Organisation a�ité't weniger nach kommerziel
len aIs nach karj.tâtiven . Grundsaetzen. Die Nachricht
von der Einf\.1il'r diesel' War!n hat i nden Land\\Tirt- '\'

sChaft��den..:.....g�ssen Uriwillen ausgeloest. 1
�UTSCHLANDS ARBEITSLOSEN ZIFFER t
r' ,.' U�"TER EINER MILLION .

. . . . . . NUBENBERG, 2. - Die' Zahl der Arbeitsloseu
· in Westdeutschland ;Sal1k im Juli um 73.000 auf
934 Of}O und War· damit um rund 7 600 geringer aIs

·

die bisJ:ter niedrigste Arbeitslosenziffer Westdeutsch·
� tands Ende September 1953. ., .. .. .. ., .

• � •... 558 000 Maenner lmd 376 00 Frauen sind zur
�eH: fu WestdeutschIand arbéitslos. VQn d'en rund 16,5

" ,l}lilli�nen Arbeitrspl��tz�n in der Bundesrepublik sind
·

3 .� sei;itI �r WaehnUlg'Srefurm geschaffen
'worden.

.

FLUGZEUGUNGLUECK UEBER DER NORDSEE
'� ."'''''�:

AMSTERDAM, 2 (UP) - Eil1 viermotoriges
DC-6B-Flugzeug der hollaendischen Fluggesellschaft
KLM stuerzte waehrend emes Unwetters ueher der
Nordsee a�. Der .Apparat war auf dem Wege nach
Ainsterdam. Von den zwoelf Passa,gieren und deu
nauen Besatzungsmitgliedern fehlf iede Spur.

ATOMENERGIE IN BRASlLlEN '

�IO. 2. (Meridional) - Professor G�l.'vasio de
Carvall\o der in Nordamerika sein Doktor-examen in
Atorotechnik I(lbsolviert hat, erklaerte. dass Brasilien
im Jame 1960 das erste Atom-Kraftwerk in Minas
Gerais in Betrieb setzen koenne. In seÍnen weiteren
Erklaerungeu betonte er dass iro Zeitalter der Atem
energie die bisherigen Formen 'der Kraefterxeugung
k�ineswegs missachtet werden duerfen, wie z. B.
Wasserkraft, Kohle ·und Petroleum, Alle diese Re
sreven, waeren absolut noetig, um der Welt bei der
sich rapid steigernden Industrialisierung genuegend
Motorkraft zu garantieren. Die Reserven an Uranium
fuer Atomenergie werden fuer etwa 2.000 Jahre aus
reichen. Bis dahin werde die Menschheit andere Ener
giequellen gefunden haben.

UNTERTASSEN UEBER SCRLESWIG-HOLSTEIN?

,

FLENSBURG, 2. (liP) _. In diesen Tagen bao
bachteten Strassenpassanten in Tondem (Nordschles
wig) umbekannte Mínimelserscheinungen. die "ein
wandftei keine Stel'l1SChllUPpen xur Ursache hatten",
Die Koerper hatteu em weisses Licht und bewegten
si<:h von Ost nach West quer ueber deu ganzen Rim
mel. Es waren fuerif Koerper, die in einer Kette folg�
ten und deu Abstand voneinander nicht veraenderten.

Erst 48 SfUride!U vorlieiwaren zwei "Fliegenden
lintertase!?u" bei Schleswig beobachtet worden.

HUND SCBWAMM 600 ltlLOMETER

BAYERN, 2. (UP) - Míndestens 600 Kilome"
·

ter hat eiu Schaeferhund aus dem Veberschwemmungs
gebiet in, Bayern w�ehrend des letzten HO'chwassers:
aú'f deu Flutén der�:i:ià'nau bis nach Budapest zurueck�
gelegt und dabéi 22'Bruecken Passíert. Mau sah ihn
in Bassau zWiSchen dahintreibenden Truemmerll. u11.d
Tierkadavern waehren des hoechsten. Wasserstandes
hilfios an seiner Hundehuette angekettet, in den Flu:
ten treiben. Einen Tag spaeter sah man deu Hund von
Linz aus, v.'ie e1' verzweifelt an seiner Kette riss uni{
j'aulte: Jetzté hah�si-ch herausgestellt, dass er entge
gen ·allen Êrwartungel1 bis Budapest gelangt ist: ein
Donauschiffer in Passau erhielt,eine Karte von einem
Kollegell aus der ungarischen Hauptstadt, derell Ab
sel1der mitteilte, dass ,das Tier gerettet sei. uud dass
ar es R_ach ausrechender Pflege nach Passau zurueCk
schiken wolle, Da das Tier eine Steuennarke traegt.
hofft mau, es seinem Besitzer ,wieder zufuehren zu

ltoenne.

RIO, 30 (l\lcrid.) - Até 'o. pro
�imo 'dia.' 14 do setembro. a Co

missão Consultiva. d.;) Trigo ra

ceberã no Itamiaratí, 1.!ropostns
para. a compra de 100 mil tonela
da.'! e trigo. em grão àmerleann.
A.q propostas devem ser aeompa
nhada.s ri"" eertiflc.MO do Depar
tarnenfo (li! Agricultura dos Iils
t.ados Unt.i!:r.', atravéa do qual SI)

comprove sr.r o C'éreal da "Com,'

modtty Cr�IJ,!t 0nrpúrationu," pa ..

ra F,mhaT"lüf" 1'-' Goifo' o i\f?xir'o.
(lô. qualldade Hn.rd \Vinte!, n.o 2
e' da :;,nfr:i 1.95.'�1t1G ..L

Do TI1Psmo' modo deve ser es

tabelocídn n.'.s propostas' ,,:. T'if'�'l
por torre'ada, metrlca . CIP, um

porto RÓ rl. c:.�.aca.rga.: RI!} OU
.

S.::tlltos, "-m discI'íminaçã>? doa

preço FOR (', com 5, In'Iír'ação do

ft"e.tc, SCf.!uros: e outras dcSp(·saF
Ainda. om reiar,ti.o- ao PI'{)(,'p .algu '

mas' especlficaçõ·s EM sclícíta
das,
Outras condições requeridas

para as propostasc os embar

'lUCS deverão ser- inlci�os dentro
e 15 dias apôs a abertura dei cre-
dlto; os gastos consulares serão , ,

por conta dos compradorcss o .DesejamoS extérn;<.t" 'nosso
seguro deverá incluir riscos

.

Ue' reeonheclmento ao,Cómércto e

guerra, avaria grossa etc.: �o à Indústria ct::! Blumenau; bem
contrato CGnstará. a obrigação de como ao dignissilno. sr- Prefei_.

'''l(�cim.enfo lltEl garantta, de o- t� � ã gen:.rosa �:'lma.�·� Mt�-
xeeucão, .

r ;...- 'J}'íLClpal. psla aUXIlIo }lI;lanCel-
Ainda nos termos do edIt.aI,/ � 1'0 llara nossa .e::�ursaa .a Por-

Co�'s�- C lU d...... b Alegre, reallzada ,

durante
rmssao onsu ve: o .Lugo r€ :f'

.'

d 'J Ih
Jer:va�se a. faculdades.M r� as erras e u o.

sem maior exame., 'is propo.$aS
qUe não guarda.nem fiel eoncor
:Ia.ncia

'

com )1.'4' coníções estipula
das..:' '

,

Nomes

Schmitl .

, .

(ODYLOJE
Schmifz de codeioa. '"

Preparado

(A'LCIO dllonto de

BABY purisslmo,

lOlARGOL Is''"'"lolrlol.

-----

TRICARViO

ttsse,' coqUeluche, as·'

ma, gripe, bronquit",
catarros.

"Pooe-se i2i"'r qUj; há no B!"}<·
sil. representa�eSt das mms·· si/to t _,.-.---..;...,._,;,__...;.;...-. _·,

o'ific.ativas correntes d.)! .pc,n.qa.-, IIi , ••menta contcmpor�n"..o,. poer!a á.
qui lembra.I" 7lmnes ilustre" rl p
r...'<:iswncia1isf:as e '0 n6()�·poaitÍ'>·is'
tas, de idealistas .e de c·ull.uriw
tas, de néo·tQ-l'nistas e de rLl.'lr.
xistas. 'Essas correntes m-slno
;;e subdivi'dem, visf:,)! c{Jj'l10' ao la·
do !io existe-ncialismo heide'i1:?-'eri
ano há. o exfBteÍl.cl.allnmo cristão.

Indicado 8, empregado
com êxito seguro na

dentição, nos casos de
cálC'lo descal�{ficação.

hemoptlses. nas O"

teopl;tillS. na dlathe�
r eXtldativa � neuropa.

tica.

Carbonato de nismu
tlio em {lJeo de oliva no

Iastcrillzudo. rigorosa·' tratamento da sUilis,
mente neutro, abso

lutamente indolor
atoxico.

BISMOL

o T 11 I I"oe
ação sUrpreenden-

,
t;oIU�ão.. anhydra de t<:: nas aeecçÕes dos

llhenil - dimethyllso- <:uvldos, (otalgias. o"

. llJ',rasolona. ütes, etc.).
�-'----,

Pomada secatlva :fi�
namente perfnmada OUmas reSUltados nas

a ba�e de oxydo de feridas. assaduras, co.

zinco. o:xydo. amarelo ceiras, impetigem.
de mercurio, acido "arna. eezeTl1as, etc ..

flor dé enxo·

PRODERM4

VERMlTEX

TEXILAN

. E' O ALIMENTO IDEAL PARA DOENTES E CONVALESCENTES.DE TODA,S As IDADESPELO SEU

ALTO VALOR NUTRrnVO E FACIL DIGESTÃO.�1;?
.

NOTA: Em virude dos ótimos resultados obtidos, na análise da "Farinha Nu tritiva Wittrock",. feita

no laboratório da Marinha, S. ExCia. o Mil1istro mandou adotá-la nos Hospitais e Navios. Ordém pu
blicada no Diário·Oficial de 13' de' Abril de 1946.

Dislri buidores: A R A U1 O F R E I TAS & C I A.
Conselheiro Sáraiva, 41 � 41 -:A - Telefone: 43·0334 .-.. Rio ·de Janeiro

,A VENDA NAS DROGARIAS E FARMACIAS
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,8,

....

Então' venha
las em

I. B I R A M A

I
A_, 15,30 hs. � �O() métl'os, rn-

�t;elação> das próvas num to-
';
sos rhnmens) , salt'J' em d;st,ll1cid.

tal doe 21, é a f;égui'f:in:

I
(homens), arremesso. 'do dàI'�e\

amanbã, com inicio às' 14 ho;r.�, As H,OO hs, - 100 métro� ra- rmocas r " arrempsf,o' do düa' .. I·
ns... : praça de .espontes do 23,0 R. FOLHA" a equipe que vencer o sos (homens), arremesse do,

!W-,
(Iinmens},

'..

1,,' localizada. 110 Bl'llÍ'ro do. Gar" certame masculino e, o :.cZOJ;((í;u !lJO: - ('IlWças) e salto e-m alturn
.

Aí< l!i,:lO h,:... , )'1.1)(111

da
_.

{J Ctll!l€iJft'<lÍ(, {li' Atleti,miQ "iNDUsTRIA TE*TIL . CO'MPÀ.d (moças). .' tnomr-ns).
,

'.

se� 'NIITA HEFdNü" a..que 'lllUreal',-1 As 14,20 hs, - 100 mêtrcs ra- A.q 1'6,20, !TS. - 'Á!:l'I'Ill'>fJSn
'n" ,no crl'lamf\ ferr:,h11no, o 1',1'1

'2.0 (;; 30 c"h:wados em cada, pró'
!dr,j'(lo IIHJ1l1l,n>ll.

A.; lf>.30 11Ft .c: lleveSnrl1l!:uiu ·1

LO

•• h),C n
.

$

..., VeAUtQo' (��L. fiM.

BENDIX
em, ação em nossa Íojol

Vela o que II BENDlX Enonomaf

faz para Você:

t .lt.UTOMÀTICAMEN'rE, enche-se
de água. AO seu .nível certe. e tem

p,cratura adequada, quente' e fria.

2'AUTOMÀTlCAMENTE, pela sua

a:çli.o agitadora. lava suavemente

'em prejudicar os tecidos.

3.AUTOMÀTICAMENTE, esvasia
se para enxaguar, sempre em água
limPIl1 uma ou duas vêzes, ii sua

vontade.

, :At,frOM!TICAMENTE, Antes de
cada renovllçã.o de água, extrai a

água d. roupa. pelo novo e paten
[..do proceSso a vácuo.

CR$
MENSAtl

a llENDIX Eccnü!nol "ai)

necessita fixação nu

5010 uel'tl ins!cl:Jç:õ..:. especial.
Trabalha com quclquer
prcs-�au de 6gu-u G bn=tCl

Itnó I", e-lll quol,qtlt;:-r tcrnelre,
t;.:g'u q!Ji:' tonc1CjÕt-I

�I)fil tó,Uú efínê:ru i..:t.

BOLSA FLEXíVEL DE· METEXAlOY
Patente exchlsivo da SENDIX, 9aron.
tida por 5 anos - que, em SUaves mo

vimentos a vácuo, tiro o águo da rou pe,

depois de enxaguada, sem 011l0r(010.r,
!lIm quebrar bolões, envolvendo suave
menta (I tecido, num processo que eli

mina o pr"l"drcfal e "oliquade> "r('lo·'.

( A S A AMERICANO' S. A.
SJ':CCj�{) nOJ\1E's"rHl/\

Ilua ].'} I!� NfJVt:mllt'u, '17:� 'l'.'ld"lw l:;:!:�
ASSlS'FENCIA l\U:CANWA

N O l-;; S,\ n f· V I S;\ lo;' S I� n V 1 R

lavras
'definitivamente sOludt,-' Espot'le Clube, rleverãr, �"'r 1':111- Porto Al-egrc, onde, !<' gundo ,,;' Iliver.sário de fundação, transeor

Palmet- çados na, {.duiVe (sn�{'a.·aldin;;. do lCQl11cnta, já atucu lle!<1 IHt�1 rido ante-ôntem, quartn-reíra, 1,0

mingo, por 'ocasião eh, pa i t íIa nacional N� que 'diz respoíro �K)' de Setembro.

que � mesma fará contra o (')]1- outro crack visado pelo trtcol..r. _ -

. junto do Atlético. Pçnr>ux, em diz-se ser, o avu !lt� PC1'cí, que i .1' SAULZINHO. um. dos maís- per�
Brusque regrou o t.ímo do Olrrnpit.o 11:'

I
feito,Js l,onteiro3 canhotos já pro-

demorados O ex�clefeJI13oi· do Américu d', elássíco no tui no do dia :W ,h, .luzidon 1')('10 f'ut.chol h!ll'l'iga�vfú'-
entrc' Jolnvíle f'nrrnm-á no Ci lIl.:'J da agosto findo, jflR.'Hl" na /\1:111,(0,1" ; ile, com o afilstamenlo' do 'Vl"tf)'a

�nterossadi�s, cóncordou o treina- tntermé-'.líúl'iu, enquanto .h;aJ''',� ruo Branco.). na Nizeta, aenba 'de assumir 11.'

{tOI' FéU:,<: Pl':lu.ri 'eom a propósta �
. ,

ncuparã ') comnnüó (ln o,','n"i\: -'- - .�.

I
rlireçfw téCi!licr. {(Js. COnj\IlÜGS. >:'�"

IIV l-ver-de. PlotINCJPL....F'?, !1" ÜI,rd:' di .1' presenta1ivos do Avní, eujns eo -

... - -_o _... manhã o ret.u rno do campeonato ; rp.s vem dpfel)deudo há mals de

ESTÁO senücf e>51,erado.5 em de, futebol juvr nil da Liga Blu- f
dez anos.

I

BtUsqUf\ o mais tardar- até 110- menauense, C1m 'a disputa ',los I Na qu::.dra coberta do Ginásio,'
je. do'is valiosos reforço,; pa,·'} 1) seguintes cotejos: Ol impico x

I
P d II a t f'

. '<,

plant�I de jogadores' do Atlét lco
e r-o ,qll r 3,- (".!'U '.l nOl .. , em

GuaraJOV; 'na Alumeda Rio Bran-
continuaçã;o. aos II Jóg:Js Des-

de
�J; União x Palmeiras. em Tim- jJortiV'3s do' Scsi (l .'111 pal'titln.

-�-..-;.......;....;_---�--- bó e Paysandú x TUllÍ. em Brus- ttO Campeonato' üe, Vol-ei Mascu1i

�����.�������������������������������������=��j�i,����i Auim, po�, t�ã o tKu� .de

'se�' d{'cidido num, t,('I'eciro oi1�on-

,rro ,tcnd'J eu). vista que;. o primei
: ro fo,i ganho pela C.B.F.F .•

i
. -

.

. ; PreTiminarnlCnte jogaram, <Os:
, : "síx" do G. E. Professor Trindfl-·
'I j8 e Candcr S.A" registrando
'I se ri. vitoria 'd�s g�l'nústas' pó!: ,2

! sets contra. O.
I

,. Esta noite. às 20,30 hs. \10 mes-

I mo local. voltarão a pIeHar G, :8..
F, F. ',� -Fabrica' de aaitas,

que. ! no, 'defrontaram-se os sexttto.<;l
- - - � !

representativo,;_ da Comp.un:ttilil'·
O' AVAI FUTEBOL CLUBE, Brasiléra de Fumo "m Falha; e

uma das mais tra{!iciQn:l:� e po· Fábrica, de Gaitas "Alfreik�,Hc...
pularas agremiações cl J espü:rlB ['ing', sotr�ndo o triunfo neste'
catarinense, festejou »ecu 31.0 a- ClJtimo por 2x1.

BANCO, INDúSTRIA: E· COMERCIO DE

- M:ttriz: I T A J A I �

End. Telegr.! "INCO"

Cr$ 50.000.000,00
Cr$ 50.000.000,00

Fundado

Capital •. ' .... ,

Fundo de ReSel'VR
.........

de F'cverei:r-(1 de 1935

Cr� 100.000.000;00
Tofal:dos depósitos em 3113)54, mais de ..... Cr$ 879.0no.OOO,OO
AGENCIAS E ESCRITORiOS NAS PRINCIPAIS l�RACAS 00 EStrADO
DE SA,NTA. CATAlUNA, N�.· RIO DE JANEffi,{) E

.

CURITIBA
.

:NEUF.ERT

DEPOSITE SUAS ECONOMIAS NO 'INCO' E CONTRIBUA, ASSIM, PA�
RA o AUMENTO DAS POSSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO DA

-_ PRODUÇÃO�
.

PAGUE COM

. Procurará ser
! no Legislativo Estadual

I o. mesmo qUe ·na Câma�
ra municípal: Um .amigo

s.r��;;", J l:!",.(1II1e•ori'íB.l.1.1ffi_e.n.31111l_1IIIIIIII__'"
CHEQUf-
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firo. �2. fMcl·id.i - A greve de vila; prcaídente do, Sindicato dos
tntbulhat'!Qres anuncíada para Trabalhadores em Garris Urba
l'ôdo. o Brasíl, ficou mesmo re- !lOS: "NinguP.-l1l aqui .no Rio (,;;

dnzída, a SãO' Baulo. No Rio, tá pensando em greve, A nossa

quase todos os sindicatos, mant- r-euníão 'de hoje (ontem), que 03

restando embora sua adesão mo- jcrnaãs noticiaram como. sendo

ral ao movimento iniciadó p€.lo de apoio ao movimento de São

oPêra"iado bandetramtc. lavam Paul';)', nada tf'ffi a ver com isso,

as mãos Como. Pllaoos e dizem E uma reuniiio em que, apenas a

que nada. tem com' isto, Ontem. I diretoria
vai PJ:'estar contas aos

por ex,emplo,' numa rápida cn- assiociados, da. M,e:5a Redonda

'lUête que fJzemos com

leaderSI
realizada, C0111 a. classe patro

rmdlcals carlocas, obtivemos. as nal.

�f;rui�Ltcs respoatast DQ Si', Osvaldo Ribeiro dl;l
Do ar. Benjamin Dantas de- A- Cruz. primei r!), secret::u.'iQl do SI11

dícato dos Tra.balha'd�res em E

nergia Elétrica e pr.odliçãOi' do
Ga.z: "A greve de nossos colegas
bandeirante é uma grevei" sim

.pâttca, pO'!, aumento de salários
e pelo congelamento. dos preço,.
Te,m nosso apoio moral. Mas, pa
toa. 'nós aqui n-o Rio, é Inopoctuma.
�or dois rn.o1;tvoS'.· �O pri,!iú!iro �

que estamos desde julho (ln en

tendimentos com a Light rch1in:
dicando maj<iJ'açâO' .de vencímen-'
tos. Uma greve ago-ra. viria pre-«

jullicar esses entendímentcs I:<Jm

segundo lugar, a. greve poderia
Eervir a' tel'ce-iros, ínterossados

--�"""'_�_�_��_-::-_�=��.�
__.��=-"�= em prumov",r ,agltaçãó�

ConCUrsO Que I nspira II«.",Im ., , .• ",,� "'" F1

Sentimentos Pátrios I PE'tAS LEGrTlMAS
WiHys - Overland
"SAMARCO S. A."
_' Blumenau

Um dos nontos altos (tO nrograma de festejOs da Sema
na da Pátr;a.- será ,0 sensacional O:ncurso de Vitrines, psra
c qual ., comissão organizadora Jnstt Hill valiosos premias.

D s'de' t rça-fera úluma, as :r'Jlcj�,a:s lojas d . cidade'
�,<;tã: se movimentando no sentido de ornamental' suas vurt

nes ccrn motivos ins.-,.irad, s em fatos' h'stór ieos 011 vultos

nacíonà's, cuja ._voc,<j��:'io' cíviea demo-tstr , I) alI) t'''pÍl'ito rle

patrotísmo dos comerclan
'

P5 blum··lla,le!l�· :;,
O" concurs : oe v;trlnes, ::-.c1a origL1ali{,'arle do seu as

pécto cívico, multo concorre para ,') maior brilhantismo das
festlvídades comemorativas da data magna da patria, dando
um cunho todo festivo ao engalanamcnto da cidade, propor
ei' nando à população uma atração 'deslumbrante e ínteres,
sante- Mui�os são � proprietários de lojas que demonstram
o seu bom gosto artístico e esmo:rç !la ornarnentacão (I�s
suas vitrb1es, dando-lhes característleas fapl\:)p1'\adas as

comemorações. �

O referido ccncurso deverá encerrar-se a 6 do corrente
e na tarde do dia 7 a ccmíssão orgsnlsadora pércorrar'á a

rua Quinze, afim de'anurar o -resultado. A's vitrines classi
ficadas serão cow:ridos pI'.�mios na sessão cívica a realísar,
se na 'nolte daquele dia. no Tratro Carlos Gomes,

FALf(JM'EN1�
. , ,

'Faleceu �nl(>_Gni,lmi cerca

das 7 ,30 h.: ras da manhã. ví,
tíma (te' um, colans » cardíaco,
o Si', Bcmardíno" Moser. resí
dente à rua '7 de Setembro 02

Que trabalhava n,IS escritórios
de advocaci., do dr.. HErbert
Ge rg, � '1a�x:) uo Hotel Ho
Ietz. Seu f·"puilmn.:=nto Vl":ri
ficou-se � r.ntsm às. 9� horas,
saindo o fÜ('tT'�j de sua resí.
dência '[,':-1In } Ccmitér'lo Ca-
tólico,

.

A' farmli.i enlutada nossas

sinceras condolêne ies. "

GRANDIOSO BINGq DDNSltlTE NO
�ESPORTE CLUBE CONCO'RDIIl
'RIO DO SUL, 2 - O Bingo 8aj�e da Primavera, para o qual

Dansante anunciado, pelOi Espor
te Clube. Concórdia. para sábado

préxímo, dia 4, do' andante, mar
eará, o 'inicio das atlvidades da

]l'Ova diretoria 'da ,tradic.Íonal so
dedada, ;riosulen,se.
Divérsos e valiosos premies fo

ram oferecig.Qs por importantes
casas comerclaís de Rio do Sul,
<:e'nd'Oi a melhor prova do gran
lle Intea-esse 'reínnmte em torno

do referido BINGO, a enorme

proeura de Cartões.

Durante o corrente !lIês: os s&

!õc;s dQ Esporte Clube Concó.l'dia Rua São Paulo, 1184
I�rrão ornamentados com esmero,

e capricho p:l.ra o conhecido' ,.---------------...-----II1II--...

UM DEFENSOR DE SEU S PROBLEMAS,

COMO PREFEITO DE
BLUMENAU, embóra
em curfa gestão, HER
CILlO·DEEKE já lem seu�
nome projetado além
das 'fronteiras esla
duaisM

ELEITOR CATARINENSE!

Outubro,
VOTAR EM HERCIUO DEEKE PARA DEPUTA·

DO FEDERAI. E' GARANTIR PARA O ESTADO

PARA FERIDAS,
E C Z E M A SI
'INFLAMACOES1
COCEIRAS,
F R I E � I R � A� 5 ,

E S P I N H AS I ETC.

VOTAR EM
DEEKE, RIO, !:.i{ (M�;tID:)- - &lbem a

1 bÚhão e 205_mílhõ'es d� tonela"

d'as aS ,l'eSl1;rvas recupt:rá,'eís de

carvão na: zona de: Criciuma

(Santa Ca.tarina,). OI distritQ car

bonifero· mais jml"Ort:mte do

Brasil' Esse eál�ulo, ,elaborado
recentemente pelQs técn·icos' do

Departamento Nacional da. Pro

dução Mineral, abre novas pers-

-I

-1-

ELEITOR
Volar em HERCIUO

,

DEEKE � é assegurar pa ..

ra Santa (atarina a so

lução d9S magnos pro ..

blemas que
,.

a,fligem
SU� g6nfe.

HERcruo OEEKE:
Um homem voltado in
teiramente às causas

publicas� � Nome· puro,
sem mácula e de intei
ra retidão.

ESTOQUE
�AUTOM01VEIS,:, A' VOSSA

XV DE

D E E K E: ---x-�

UM NOME QUE SE IMPõE PElA HONESTI

DADE, SINCERIDADEr TRABALHO FECUNDO
E PElO PATRIOTISMO.

I M P o R T A ç 't� o

RIO, 1 CMerlc1.) � o
Pedro- esteve ontem n'J. Cat�te.
havcnldo conferenciado com

sr, Monteiro- de CastrCf chefe
gabinete ci\"il' da. prNlídente
R.E!Pública.. .

Ainda hoje o presidente .'. 'ir

Café Filho enviará mensa!6u aO

Satw.do submetendo, àqmiJe no

me iI. sua. eansideraçií.CF pal'a o

?argo de prefeito> do DIstritQ Fe
d(�l'!l.l.
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