
da ... ....

partfelpaçao nos -lucros

A promessa �o presiuente .

Austregesilo.
o PRESIDENTE disse que

não, faria nromessas, prefe,
rindo deixar o poder a man,
ter-se nele atraves de falsos
acenos. Na verdade, o sr. Ca
fé Filho pode fazer algumas
promessas capazes de satisfa
zer o povo.

de Atahy�e
Não seriam. é claro, premes,

Sas demagógicas, Incomportá,
veis com a situação do, pais,
mas promessas de que levará
adiante, sem desfalecimento, o
seu programa de austeridade
e moralização.
TAL nromessa está em seu

primeirõ díscurso como pre,
sídente-
Quem 'Ouviu Ou leu as suas

palavras, não pode :ficar illdi.
:ferCnte aos apelos que rormu,
lou para que todos o ajudem
a realizar a tareia imensa que
inesperadamente caiu sobre 05
seus homens.

Classes Armadas c :p�rtidós
politicos tem o dever de em
penhar-se na obra proposta
pelo presidente que é apenas ii.
.-:bra de salvação do Brasif-

Toneleros_

polis. permanecendo ao lado do seu górto na vespcra de sua remoção
irmão; mesmo porque ele. d. AI- p::ra a Baze do Galeá:). Disseram
zira v.�rgas. e os ministros Osvaldo lh� que o chefe da guarda pessoal
Aranha e Tancred() Neves, eram estava ()oente. O coronel lhe fez
as quatro pessoas que o presidente I uma vísíta e. nessa ocasião Inter
mais tnsístentemente chamava nos

I
p�lou·o pela ultima vez. afírman

uttãmos dias do seu governo.. do que não mais voltaria a faze-Io.
GREGORIO PRESO E DOENTE l (Conclui na %'.a página letra A)

ESTOU certo de que o 81'.
Café Filho hão, mudará de
rumo.
Conheço a sua fibra de ho

mem do povo -nordestíno. Não
tem a intenção de agradar nín;
guem às custas di) inte!,foSs-e-,
do Brasil. Não tem amigos R

servir, contra as ccnvenicncias
da comunidade.

Não olhará para tr ss,
'

Não recuará.
Eis a sua grande ,promessa.

I Os Trib_!lnais .R�gionais
j ... poderao1requIsltartropas
-Medida do mióT.Cosfa .bando a garantia dospartidos- polificos
RIO, 4 (M�rid.) - Os �-lr.�'rantia para cs partidos po

contecín?-el'ltos de P�rto Ale., Iittcos, por parte do governo
gre, registrados no dia 25 de estadual, Em face das denun,
agosto passado, quando jor_; das dos Dartidos atingidos, o
naís, estações' de radio e sé- ministro Edgard Costa. predes de partidos foram depre.. sidente dó Tribunal Superiordad;s. suscitaram denuncíss Eleitoral, dirigiu, ontem, acs
lia T.S.E. corstra a falta de TribullJIis Regionais Eleito

ras o segu.nte telegrama:
"Atendendo a representa

çõcs dirigidas a esta presíden,
-cía pela União Democratica
NacioIJal. pelo Partido Social

. -Democratíca, Secção do Rio,

Grande do Sul, e pelo Parti;
do Líbertadc r, sclínlto com

���� �=�:_:_��������������..�,' empenho de vossa excelencia_------..;......;...._.....,...... ..;_ ..._��_;;..;;....,-.._"__--:...c:.-..;---"---:..--,-;,----_- as providencías necesdarías
para que seja amplamente as
segurado. em t':da essa cir
cunscrição. o livre exercicio
da propaganda politica. A
Justiça Eleitoral cabe empe- RIO, 4 (Merid.) - Tal
nhar_se. em assegurar, a, com- vez ainda mesmo segunda-pleta Iiberdade dessa pl'opa- .

•
.

ganda, sem distinção de par- feua. a Imprensa tome, �o-,tidos" nos termes e observadas

I
nhecímento de notícias

�s norn::à.s est�belcddas '. pelas muito mais importantes quelnstruçges baixadas com a
os depoimentos dos srsresolucão 11.' 4.7tO. O gover- .. ,

.

Í"ial e Iha'�al> além. da, asslsteneía no f.edcral, çcnforme já comu- Benjamin e Luthero Var
espiritual que lhes será' dada jUll' niquei a vossa, excclencia, põe
to à capela construída .a� lado do a disposição da [ustíça todos

,

, ' OS recurs;)s e meios necessa-prédio. EVidentcm��te. essa âm- rios inclusive a .cooperação,port!lntc :: ben-:merJta ,obra dI} da força federal, cuj a requi_pr�.feito ,Rercillo Dceke, dev� me-l siçã,j, ,';)m casos urgentes, ficarecer 05_ louvores e ('s aplausos da delega.da a esse Tribunal, queP<lpulaçao de BI'l1llliZnau. poderá :faze�la diretaniente às

Infiltraram-se os (Omu..

D

autoridades militares compe,
tentes, já devidamente autorl
zsdas a atende-la- Aos eleíto,
raís dessa circunscrição trans
mitirá vossa excelencía. com
urgcncla, as instruções a res
peito. Aproveito a oportuní,
dade oura renovar a vossa ex
eeleneía meus protestos de
estima e consideração".

RIO, 4 (MeTid.) - Confirma-se
que foram encontrados nos ar'

quívos do;! Gregorlo documentos que
comprovam ligações do ex-chefe da,
guarda presidencial C( m pcrig:>sos'
lidercs comunistas.

O dsscoberto é de suma grnvlda-
'

de pois. revel=. que os agl'uies "er
melhos conseguiram ínríttrar-se a'
té no Palado do Governe. o que
abriu campo. às investig�\','ões que. :
se dasenvolvxm à margem do "in-

"

quérito sobre o atentado contra o

jornatísta Carlos Lacerda.

nislas no tateie

-
•Sempre vivi rutíraco e como

já te' disse 'na fazenda do Luzardo,
nem mesmo em potíttca q'U.-:rD me'

ir-

f o
-_.__ ---- ------_---- ---

ISeria Gregório a figura
central de· toda·· trama

PECAS LEGI'roMAS
Casa� tIo Americano' S.A.

l-,l
I

;

I

gas - declarou à reporta
gem o coronel Adíl. Esses
depqímentos duraram cer-. ,

ca 'de'12 horas. Tudo it1âi��
ca que Gregório é a figura
central de toda a trama.
Falta saber qual o mandan
te, ou melhor- qual o v,,:r·'

I� I
dadeiro e maior respnnsá-c.

! Não mudaram de Parti- vel-pelo crime. Pelo que a.

I
do: Campos' Neufert e comissão de inquérito tor-,li �alsini. nou público, :até agora es-

�! _

� I tão seriamente comprome·
---::=.. tidos Roberto Alves. Ar·

quimeaes Manhães, tenente'·
Gregorio e havendo, tàm·
bém" dúvidas em torno do
sr. Lodi.
Das declarações, deduz ...

se que o maior reSPonsável ;'Igreja Católica Vni.-crsal a ande-' Comercial do Brasil na Capital deverá ser apontado den�dade popular pela celebração das fr"ncesa. não !ofrctam restrições. tro dos próximos dias. Pa-;exéquias sol�nes no Brasil por 0- o que se tornou contraste com a ,

casião do Trigessimo dia' de passa-

II aplicação riglda de leis canônicas ra isso muito tena contri
menta do saudoso estadlista. aqui o()nd,� o doloroso lesaparecl-' buído O, depoimento dQS
Alegarão aqUeles elementos que mento do sr. Getúlio argas eons:- srS. llenjalnin e Luthero'

em Paris, segundo noticiário' da 1 tcrnou fi ��na popular profunda- Vargas. .
"

imprensa e informações tronsmi-I
mente catohca.

_ ._ _

tid� particularment� à Acad�mia RIO. 4 (Meri�.j - O cardieal.

BOMBARDEADA A'Br,ásileira de Letras. pelo sr. Cas- falando pelo radIO, tratou do caso
siano Ricardo. chefe do Escritorio das miss.::s em favor de suicidas.

ILHA DE 'QUEM'OV'Disse que é proibiQ.a a celebração-.,...-------..;........-------..,...;-------'-------------- de atos públicos nesse sentido Só

Disposta O, " Co.mercio VareJ·istal�:��;::: i::�b:::a:n:::sasbi�::
"

'I
auxiliares e cu oferecemos o Santo

B
" ' ,

Os A
Sacrifício da Missa suiragando a

A
'

'.
.

alma do. estinto, cujo último decre-

.slX''='r reços to assinado foi ainó::. em favorU 1,';1 do Congresso Eucaristico Interna�
cionaI Em seguida. refutando os

d R e P II b I."ca comentários de q� já se vem ia- �ionalistas que esse bomb.!!rdeio �.,I
_

'

M _ zcndo em torno à:! aproximação Ja :' pr:;:lutYio de algema operllç,ao,
•da' Igrcj'a cqn o goverm:) Presidi:: -mau'r:" Iníorma-�. adeR"I\fs. •.<t_�

do pelo sr João Café Filho afirmou 'pr�pno gen:rnlisslmo Chvmg Kal
•

Shek tomou parte n<>. se�llda reu-
(Conclui na 2,a pá.gina letra D) nião de hOje.

Para Perm�lir II
alma de Vargas

'l'.AIPE. Formosa, 4. (UP) - Os'

•

carioca

generais nacionalistas chineses e

ietuaram hOje duas reuniões ex
traordinarias. para estudar (l�'
meios de p.nfrcntar a ameaça que
paira sc,bre a ilha d.z' Quemoy, on�,
tem bombardeada pelOS comÍlnis
tas_. Acerdimm as autoridades na-,

Apêlo' à (O F A P e ao presidente

� Há muita, 'banha 110

mercado e as ferras-livres
lá podiam estar vendendó-a
até a 30 cruzeiros se ,o pre,.
co estivesse liberado
disse-nos o sr. Veniano Jo.,
sé Rodrigues, presidente do,
Sindicato do Comercio: Va- RIO, 4 (Merid.) - Não tem

fundamento a hlforma<;ão de que orejista dos Feirantes. Nos- general Zenobio d.:>. Costa prl:ien-
SD sindicato bnnbem está derá passar para a reserva. -o ex·

'e'tl1penhado em conseguir aI tiLula:
!la :as� '�a Gnerra, ("'Ollt�-

libe11ação do In'eç' dessa nu� .adido ao gabmetc do sr. TCl-
-

,

o
'

O
, 'xmra LoU, coordenando. 'a nova

mercadona, c�rtos' que as- �são a ,lhe ser confiada breve-
tamos d� que S� est�belece- mente:

lEGl'TlMAS

tal está dispcsto l.l. assumir
com o presídemtte da Cofap,
um compromisso de honra'

'no sentido de tudo fazer pâ-1 rá cem eSsa' providencia.
ra forçar uma, baix!l ime:" reduziria o preço do artigo,
diata do preço da banha, ca- em 15 ou 20 dias, para 30
so o mesmo seja liberado. O �ruzeiros. Já .elaboramos
produto', ,que chegou a ser um memorial que, fazendo
vendidó até a 60 cruzeiros o éoío com o comercio em ge
quilo; ,com a entrada da 5a- rai, enca!ninharemos'; CO
fra 'do Rio G. do Sul, do l!'AP,' logo' que seja resol
Paraná e de 5ta. Catarina .vida a questão da direção
110 merc:aaO', :aprese.ptou u- des�e orgão. suscitada com
ll1a queda'de préço bem a· o pedido de exoneração do
preciavel, e já agora a mer- coronel Hélio Braga. Pre
cadória é;vendida a 40 e 88 tendemos tambem nos diri
cruieiros. O comercio gir :ao 'presidente Café Fi
tende que, se, a baJ?ha es-:, lho, com o mesmo objetivo.
'ivesse livre,.já'estaria sen-II II!!!fI"JJ ,� do entregue ao consumidor IJ

, i·,
a 30 cruzeiros o quilo.

'

APELO AO PItES!
'DENTE DA �EPU�
BLICA

I

RIO, 4 (Merid.) - O co

mercio varejista de gene
ros alimentícios desta capi..:

BII CICLETDS

NÃO .IRA' O GAL IENO�
BI'O PARA A RESERVA

NAS MAIS DIVERSAS CORES

BLUMENJlU

E AOS MELHORES ,PREÇOS'

Comércio I' n d II S t r i a

GERMANO SIUH S. I.
B L U M E NAU,

lla19

Rua 15 d.e, Novembro,�, �I::::.�'\
Teleltme 1 1 8 U

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I ti T E R M E � 1·' R I A·,

de Metzl.:er e 17'iedliÓr Ltda. sit? U' RÚrl 15 �e.Novem�
bro - 1344 - tone 1d-29, .caiXa postal, 73b - ofe
rece os seguintes' negocias para venda; .

. .

'V E, N: D E - S E
Por preço de ocasião

Uma Iimosine Cadílae 1948:
'

Úrri'a Iimoaine Chevclet de luxo 1949
u�à IímosíneDe Cáro 1938. p"

Um taunus fulgão 1952.
Uma oarnionete Brad-Ford 1949.

R E P RES'E N TA ( õ E S
_ Almiro Mario Hess

Rua 15 de novembro, 1415 - TeLefone, 1688
Caixa Postal, 291 _ E�d.'Telgr. Almaris -:- BLUlVIENAU

REPRESENTAçõ,ES - PUBLICIDADE - IN

TERMEIHARIA - SEGUROS

CAMINHÃO - VENDE-SE - Vende-ae um camínhâo INTER·

NACIONAL, KB-5, com reduzida, tipo 46, completamente retítí

cada. Prcço de ocasião.

CASA - VENDE-SE - Ven<:1><;'se uma casa de mcdeíra. quase

nova. muito' bem construída: em terreno de 23x15 rnts. Situada pró

xima a ponte da E.F.S.C .• no bairro da Ponta Aguda.

TERRENO - VENDE-SE - Vend;;.·se um terreno, para vários

chãos de casa, sítucdo no bairro da Velha.

TERRENO PARA A.RRÇlZEffiA _ VEt-iDE-SE _ Vende-se di

versos terrenos próprios 'para arrczeíras, muito grandes. Presta-sc

tarnbem para qualquer outra plantação. Um dos quais já possui

plantação de c::.fé e casa de'moradia nova ..

SERRARIA ._ VENDE-SE - V,oncJa-s" uma serrarla com ran

chos, casa de moradia e todos os �ertence5, em terreno com :nmita
madeira próxima a mesma.

TERRENOS PARA AGRICULTORES _ VENDE�SE _ Vende-se

diversos terrenos próprios pará qualquer- cultura.

NARIZ DE FERRO _ MODO DE USAR _ Tire o papel celo

fane que envolve a lata e coloque o NARIZ DE FERRO na pratelei-

ra superior do seu réfrigerado1'. armarto, ctc., Agite c NARIZ DE

FERRO uma vez por' semana. DURABILIDADE aproximadc ; 6 meses .

.

AVISO AOS AGRICULTORES' - Tenho a satisfação de avisar

aos agricultores residentes 'do Vale do Itajaí. que recebí da Irid. "

Com. Gotthard Kaesemodel Ltc,__ ,. (Fabricantes d:; adubos para to

dos cs :fins) da qual sou representante. folhetos instrutivos sobre a

utíllsação dos ';ADUBÓ'S COMETA".
'

' , '.

BEBIDAS FINAS _ Tenho a �?,tisf<,.çã�' de comunicar ao c�.
mércío local que recebi um mostruário completo dos 60 produtos
da Fábric? de Licores V::h�cnses JOSEF KUNZ E CfA. LTDA .. Es

tando assim apto '" atender aos meus clientes. Atendo também pe

didos de p�,rtículares.
ASSINATURAS DE REVISTAS - Parn assinaturas' de quais

quer revistas, ou jornais. utítíse-se (bs serviços d;, PUBLICIDADE

ALMARIS. Agente de. jornais. revistas c en�issor?s de todo o Brasil.

SEGURO DE VIDA � Pare seguros de vida, uttlíse-sc de RE·

PRESENT�ÇÕES 'ALMARIS

POLTRONA GlRATO'RIA - COMPRA'SE COIllPT;l-SC 'UlIW

poltrona Giratória, para ",scrivaninha.�

TRANSPORTADOR s UIOGRAfO
Pr;cis�,.sc .de . um ;lranSPQrt:adór;�íitógraIo.

i .

Dirigir-se por carta à Germano Traple, rua Vis
conde de N'acar; 38.5 - Ctirítíba.

IMPRESSO� PÃRA LITOGRAfIA
Precisa-se de um �mpressor para Iitografia.
Dirigir fi� 110r carta à Germano Tl'aple, rua Vis

'conde de Naêar, 385 - Curitibà.

NEGO'(IO DE OCASIÃO VENDE-SE
V01:12e-se úm� ,casa d�

m<lterial recem construi
da com garagem e jar
dim, em Salto do Norte:
ao lado do Salão Kist-
ner.

Informações
joaria Suiça oU

ue 1419.

Uma camionete Jt'o�d
F-3, tipo Perua, ano 5,2.
em estado de nova, sub
metendo-se a qualquer

.prGva. Ver e tratar na

Alameda Rio Branco,
355'� Fone 1596.

BIS ( A T·E R O
Ofícial de pedreiro u

ceita pcq�enos serviços
de sua profissão. Infor
mações no arm!;lzem
Paulista, rua João. Peso
.soa N.o 1.

.

TIPOGRAfiAVENDE-SE
Um terreno 'em Itajaí,
próximo à nova Igreja
Matriz· medindo 50
mts. de frente na Rua
Umbelino Britto e 400
mts. de fundo. Próprio
para d'epósitos d� ma:�
deira. E· uma casa del
alvenaria sito a rua

Brusque, fazendo fundQ
com citado terreno.

Informações pelo 'te"
lefone nr. 1669, ;nesta,
ou com o sr. Eurico A

dam, à Rua Brusque,
36, em ITAJAI. ' ,.

1 casa de madeira à
rua Mariana. Bronnc
manll. d3airro da Velha)
diversos terrenos. Tra-
tar com Willecke

-1'Banco' Sul do Br25H..
.

Vende-se uma com

pleta tipografia ou par
te da mesma a tratar
com senhor '\Valdemar
Hadlích - Indaíal, oU

Rua 15 de Novembro 54
Blumenau.

'U.!!�á !!i!.!!ia na !'r-..!Ía ik Cam.
boriu, (;(11lt1 u§o de 1 1!.UIJ, per

fio do Hotel Uongea.
Informaçoes na Farmada

Santa' Terezinha., Ita:lai. Tele-
!óne, 180. i

ANUNCIEM

NESTA
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ª IMPORTANTE FIRMA DE PRODUTOS QUI- ª:
::: MICOS :Fi PRODUTOS AUXILIARES PARA TEX- ::
S TIL. COUROS E 01;ITRAS INDUSTRIAS PRO, §
:: CUHA REPRESENTANTE PARA o ESTADO DE:
§ SAWI'A CATARINA. CONSIDERAM-SE SOMEN- ::
5, L'E OFERTAS DE PESSOAS COM PROFUNDOS §
§ CONTiECIMENTOS

'

DO R'AMO E EXPERIEN- E I·------'----'---.....,..---�_

ª Cli\�L .".... . ª.
: OFERTAS COM TODOS OS DADOS 'PESSO- ª

-

-
_.
-
-
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Assemhléia G.�rai· E:id;r::tóhUn'árl!t
Co-n'vocação , "

�..
, ,

�

"

8&0 contVidados os s€nh�;es' acícnístas da Sociedade A-Inôriima Comercial MOELLMANN a se reunirem em assem,

bléia geral ,extraordinária, no, dia 15 do corrente mês," nos
escr-itórios' da sede da S:::cicdade, á rua 15 de Novembro n.o

1050 desta cidade de Blumenau. afim de deliberarem sôbre
a seguinte ordem' do dia:

Lo) Reforma .d:s estatutos
2.01 Liqüidação das d,ívidas d_os diretores
3.0) (5utrãs"a,ssuntos de iilt'<';'l1ê#;se, social- ",

Blurnenau, 3 de setembra, de ,19p�.
,

iOsvaldo Moelhnann)- - Diretor-

INDUSTRIA GRAFICA SANTA CATARINA S. A•..

"INGRA" BLUMlmAU
E,m Organiz;ação

'

AVISO AOS SUBSCRITORES

Para as assembléias gerais de constituição que. em prI
méíra convocação deverão realizar-se no dia 15 de setembro
d,� 1954, .resp,ctivamiIIte, às 10 .horas c 3S 15 horas, Em Blu,
menau. em sua futura: séde social, à Alameda Rio Branco
ar. 865.' sã: convídadog os senhores subscritores para delíbe,
:i'arem sôbre o seguinte: .

ORDEM· DO DIA' PARA A ASSEMBLEIA DAS 1{) HORAS
1) .Dísçussão e aprovàcãó dos Estatutos.
2) Ncrncáçâo dos peritos para proc'cder à avaliação dos

,. bens a serem incorporados. ,

3) Assun tos de interesse social.

I. ORDElVI DO DIA PARA.A ASSEMjBLEI� pAIS 15 H.ORAS
1) Discussão e aprovação. 00 Iauc o porteia .

2) Constituição definitiva da sociedade,
3) )ll'iç.ão e posse da Diretoria != C.onselho Fiscal.
4). Assuntos de interesse da 'sociedade-

Blumenau, 3 de Setembro de 'I954.
A INCORPORADORA

InVCfJtín1J()ptos e lmobiliácia de, Santa Catarina Ltda,
Genesio Miranda Lins - Dr. Rodolfo Renaux Bauer

. ' sóclos.gerentcs

o (ENTRO CUinnlAL 21 DE J U L H O DE
"

IS L 'u M 'E'NAU
convida a todos' os seus' distintos 50-

cios de participar com s] exmas. famílias e amigos, de
uma excursão' em conjunto que far-se-á no proximo
dia 12 de Setembro a Indaial, afim de atender a um

resp, convite da Comunidade das senhoras evángelícas
daquela cidade visinha. Haverá varies atos festivos,
completo serviço de restaurante etc., ioda espécie de
diversão e dancas.

.

Salda de Blurr).enau pelo trem. às.6,45 horas e \ol�
ta de Indaial às 17,45 horas pelo mesmo trem. ','

-

:: AIS E REFERENCIAS SOLICITADAS PARA M.

-

- SANTÔ:;:; PEREIRA, CAIXA POSTAL 1 030

V E N D
Uma casa de madeira recem-ci:mstl'uida,' cmn um

1'311ch:1 nos func:os c uma garagem para uutumovel,
pintura a óleo, luz el�trica, inClu�ive fo�ão c, �o;�o
elétrico e muis um Joga0 a lenha. mstalaçao sumtana

completa com agua corrente, chuveiro, banheiro, la-.
. vatÚfio, etc., por preço de ocasião, situada nas imcdia
'cões da Cia. Brasileira de Fumo em Folhas, né) Bairro
do Garcia.

Informacões nesta redação
Amazonis m. 4.220.

.JÚliQ Hen�

FARMAll!,

fArSRtCA DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

Pelo nresente são c<:;pvidado.s GS senhores Acionistas �es
'ta Soci,sdãde, a comparecer à Assembléia Gera'l. Extraordma.
ri1 a realizar-se no dia 18 de setembro de 1954, as 9 �ora,s,
na' séde social. á rua São. Paulo n.o 1.120. afim de delibera,
rem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA:
1.0 - Aumento do capital social. .

2.0 - Alteração dos estatutos sociais.
3.0 - Assuntos de interesse social.
Blumenau, 27 ele agosto de 1954.
Oswaldo Luiz Fi,Blllerr - Direti)'I

DE CAXIAS, NR. 109, DOTADO DE TODO O CON.

FORTO, COJ.\-l BAR E RE�TAURANTE E POSSUINDO

COZINHA DE PRIMEIRA O'RDEl\'I, ACHA�C= 1\:' DIS

POSIÇãO DOS SENHORES'VIAJANTES E DO nrs,

TINTO PU'BLICO BLUMENAUENSE.

.Vende-se ou aluga-se por
motivos de doença uma

pensão completamente
instalada. Rua Sete de
Setembro 465 - BIu-

uma casa de : madeíl'a,
C'Jffi 730 metros qundl'l;i..•
dos ôe terra' defi'onte â
cása Paulo Fischer·
bairro da Velha.

formações na

Buergel: .

lU: ;:·n c!';:tiei:��: C:.tlsant a

,:tinw aChHh'açuo 'E�Ilt t�gu:ídêf

Moças e um garçon pa�
ra servicos de confeita
'riâ ê' ha�> Que falem a

lemão e põrtugues. A·

presentar-se • a Rua

'Brusque, 148, entre 10
,e 12 horas,

�)ausa. Depois
,o brigadeiro Eduardo Go:
mes rematou a palestra te-

Vende-se nesta cidade uma Farmacià em pie'no ..

funciouamento ..Negócio de ocasião. Interessadas quei-
.

rani escrever para Caixa Postal, 240 -,BLUMENAU, Ii..;;.....__;�-'--'-..;;....;.___;----'-""--'------'--=-----"---'-'----'-_·

A

;crern' o seu d.:.poimento. que ve

nham aqui"!
, ·BEN.JAMIN: _ "Deita·te c

BOM EMPREGO DE CAPITAL
LINDOS TERRENOS A PRE(QS DE O{ASIÁO

A DEPOSIÇÃO
Em seguidll. o 51'. Benjamin Var

g2s, d=cidido '" não comparecer ao

Galeão, desceu do quarto do presi·'
dente para ccnv:.rsar com o gene

. rui Caiado de Castro. Em compa
nhia dele entrou o general Anco-'
ra. que chegavR d:\ reunião mi�
nisterial. Informou este gener?l que
",Zel'lobio ::.cabava de reur;r os gé·

PROIBliÇÃO
Proibimos nesta data, a entrada de pessoas es

tranhas no terrepo pertencente à Comunida,pç .Cató
--------�----.;I

.

lica São Bonifácio' de Encano-Baixo, sito à margem
direita do Rio Itajaí-Açú.

N E G O' fi, O' ·U R G ,E N T E
Sem Il�tBrmêdiáriiJ

"

Vl:'nde·;jl' um tCrl'C1JO tnediudo· 12.G fre!ltp {�

iuúthx; .:;ito':..t Avenitla BraGi1-Poutfl Agl,lda. !1i!:;

lmediaçús:i dd paute em l'lm"trw:áLl
ções na RelOjoaria Sulssil. :Fone' 1419.

FO LH A.====�" ==��=-=-===-�� �__-=� ,-=�__=-�==�__�=- ==-=-===

A'rea de 11.886 metros quadrados, ·situado . em

aprazível local a apenas 15 minutos do centro
da cidade.

Informações à rua ·15 de Novmebró· nr; '1370'
(Alfaiat�ià Leitis)

VENDE .. SE
Bar rfC.Jhml·ante 5 sorveteria hem
em 6tuno lugar,
Informaçôes com o

- 515.
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Precisa
I'\ssembléia aprovou'
,G�vernadoi"

389
. -

proposiçoes
'recusando apenas

•

cinco

ALFONSO DE OLIVEIRA
AMADEU PEREIRAMALHEIROS '

ELEITOR!
.••. ..-__._ � ..... j�.:.�_ •• �-����1

Estamos perto da data O Povo consciente de San'
significativa que será o 3 de ta Catarina saberá escolher
Outubro. os seus representantes, não

mais se deixando levar pe
las promessas dos 'demago
gos de subúrbio. '

o eleitorado livre e de
mocrata exercerá o seu de
ver, cercado de todas as ga
rantias constitucionais, es

cclhend., os verdadeiros ho
mens para representá-lo
condignamente no Senado,
na Câmara na Assembléia,
e nas Câmaras Municipais,
com a intenção única de res

taurar e renovar forças le
gislativas.

Não esqueçamos que a

maior soma de responsabili
dade cabe especialmente ao

Eleitorado pois que a ga
rantia e o progresso depeno
de da escolha que fizerem.

E 3 de outubro vem ai. ' ,

lá perto!

Casos recentes de conse

quencias desairosas para os

da situação não devem intí-

PROMEssas ... E IIS PROMESSaS!

mente varios impostos, Tetirando
.aIiuns das pr.eíoeituras.

'

.

Na campanha" de ; 1930, tanto.
.
UDN como o :l"SD' prometeram ao

povo não aumentar impostos., O

PSD, recusando esses auméntõs de
tirar o COuro e Q cabelo '::'0 eontrt
burnte, cumpriu a 'sua palavra. Se

a UDN 'f!uis trair o povo-e náo tlP"
de, a conversa:é outra.

.

Mas os numeres qoo ai ficam
esmagam a .meutíra' paláelana. Ú
sr. Bornhausen frncassou pn:rqul'
'luiS s\lNr alenl d;() chl.nelo.

Nós ouvidos do eleitorado Legislativa Estadual, muito I homem mudou tanto' as de
catarinénse ressõa ainda a embora não tivesse .conse- silusões foram tão grandes,
promessa do candidato Irf- guido eleger o honrado que os olhos de todos, des
neu Bornhausen, feita na blumenauense Dr. Udo mesuradamente abertos,
campanha de 1950; "Se eu Deeke para Governador do passaram a enxergar, clara
fôr eleito, á U D N perderá Estado. E como esta pro- mente, o lôgro em que ha
um correiigionário para o messarnuítas outras foram viam caído. a coligação es

Estado ganhar um Governa- feitas, formando um longo farelou-se, virou poeira e o

dor". E tinha razãoo candí- rosário da-mil contas. .. ventá levou ... ; correlígío
dato para usar bôà lábia, Uma vez eleito- ou me- náríos sinceros afastaram-se
porque êle não estava só no lhor, pilhando-se no poder, arrependidos ... e até o nu

pareo com a U ti N,., mas o primeiro cuidado do Snr. mero 'dos deputados eleitos
sim com uma coligação da Irineu Bornhausen foi man- pela U D N diminuiu!
-una cínco partidos; com. to- dar às urtigas tudo o que ha
das as forças politicas' de via prometido, ínclusive 03

Santa Catarina' contra' o P solenes compromissos assu

S D sosínho: O PSD saiu- mídos com os partidos colí
se bem desse'

.
"entrevere", gados que 'o elegeram, pois

éOllquistam;lo '

espetacu1al'j:a
U D N� sozinha, tal não

vitoria para a' sua. legenda, teria feito- como bem de
O que lhe deuamaionapar- monstraram oS resultados
Iamentar ' na Assembléia das eleições de 1950.:Jl! .J

porque fez-se Presidente,
\ '} Estad�t d� seu Partido,
[ustamente ele que dissera
ir a U D N perder alguma
coisa e o Estado ganhar ou
tra, se fosse eleito. Hoje,
temos no Snr. Irineu Bor
nhausen o Governador do
Estado e ao mesmo tempo,
e antes de tudo, o Chefão da
U DN!
A promessa feita ao Po

vó- de que êle seria apenas
o Governador, não' passou
de "conversa fiada para boi
dormir". " Mas, acontece
que, atualmente, até os bois
dormem com um dos olhos
aberto ..•

biar o ânimo do Eleitorado.
As opressões, as persegui
ções, os desmandos ínquali
ficáveis devem constituir in
centivo para que cada cida
dão saiba cumprir com o
seu dever na hora suprema,
na significativa oportunida
de das urnas- quando terá
ensejo de renovar e remo
ver ...

Com a vertigem do po
der, brandindo "as canetas"
o seráfíco e candidato filho'
dê Itaiaí "fuzilou" mais de
do is n;n pobres funcioná
rios, removeu outros tan
tos.. admitiu mais ainda
I.! .•• ti todos pasmou! Sim-

Cada dia nue se passa
mais deve crescer a ânsia
dos que, 110 próximo pleito
de 3 de Outubro, saberão
corrigir erros passados. e

xercendo o direito do voto
com t-:;da a conscíencía, com
toda a convicção cívica, por-
({UH dos eleitos dependerá
;1 segurança, a Irancuilída
de' o progresso' a paz�espiri-
tual rlq nossa terrn.

-
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4,a PA'GINA

Economize _ comprando ná

IMPORTADORA
[BRASIL PROGRESSO - POR ATACADO E VAUEJO

r CANETAS PARKER "21" ... ... CrS 235,00
I. PULSEIRAS CHAMPION CrS 230,00
ii 'DESPERTADORES WESTCLOX c-s 190;00
l Rua, 15 de Novembro, 804 - 1.0 andar

i END. TELEGRAFICO - RAILSO - Blumenau S.C ..

'pEÇAS LEGITIMAS
Casa do Americano
nua.- 15 de Novembro,

F

Veja o que a B E N D I X EGollomat

faz para Você:

s. s.

� BANCO INDÚSTRIA E �O:���O ,0: i\ o�Ai\N;�CATARINA

�
!

'TNCf)"

c

Então venha
las em

I B I'� A M A
( 'r:$ (HUH.l!) oon,f}O

��(J _ 000. oUO,oo

c-s ] OO.OQO.oOO,riO
Total dos d{:pózitos cm :{1 P!:i4, mais de Cr$ U7\J.OOO_OOO,OO
!\.GENCll\S 1� ESC!H'fOlW.JS Ni\S !'nINCH'i\JS Plti\Cl\S no F.S'I'ADO
DE SAN'L'\. CA'l'AltI Ni\., NO mo DE Ji\NEmÔ l� CUfUTlBA

DEPOSITr� SUAS ECONOMlbS NO 'INCO' E CONTf:mUA, ASSIM· PA
ltA o AUMF:NTO DAS l'OSSIBILU)l\DES DE FINANCIAMgNTO DA

-'--- PH.ODUÇAO -----

"..u-�,':;..:
. -.

111

PErçAS
Kaiser - Frazer

"SAMARCO S. A.,r
Bliuncnau

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

.

Equipados com LEVAN'l'ADOR HYDUi\ULICO
ARADO de DUAS AIVECAS.

PAGUE COM (HfO'Uf
) ,��·Q.:&!'j�f .;�!���;;;��q..;.����-.�::::;��"_,!!]7'�::-:t::·,,����rr.1:];�!l�

-E

o TltATOR DE CONFIANÇA PREFERIDO POR

I SUA G.RANHE ECONOMIA 1': RESISTK!\fÇIA.
������������,

PECAS
,

E A ( E S $ O R I O l.

PR'6fESSO"RES
, H�' E. f"' Azevedo

_F'OIln -- CHEVROLET � Linha MOPAR- etc .

.

Caminhões F. 'Y. D. (USA) até 35 'I'onéludas.

CONCESSIONARIOS para Santa Catar-ina:

em ação em nossa loia'

1 AuTOMÀTICAMENTE, enche-se
de água, no seu nível cerro e tem

peratura adequada, quente e fria.

2 AUI;'OllrfÀTICAMENTE, pela sua

ação agitadora, lava suavemente

tem prejudicar os tecidos.

4 AUTOMÀTICAMENTE, antes de
cada renovação de água, extraí a

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

C'!1VALHEIROS,3 AUTOMÀTICAMENTE, esvasia

se para. enxaguar, sempre cm água
limpa, uma ou duas 'vêzcs, à sua

vontade.
ganda usando camisas

com

D E
.

!1]iJiS

( R S 1.148,50
Rua 15 b 0, 1105

, , . e ml"!I';

e:,tf:!!, yonttltl"'113;

!lOtSlI w:xivr i UI lAr HXAI,()y s- ... I,� fI"'=!'1 "'I�Ir-jI':J�;'-I,':" �::'t:':::'�f��-t

rr,11,,:.tlh!z � :"'I!I 'l!1td�'J'?r
rH �:-'!'1" de /;rl'.."1 a hi,�l�

ilr�., 1'1 ""'II' .fj�'�'�'l:"H t,""rtl��rtfl
jHlfC'1 qIJ�: fHf,ír'rtr;_�

., .. �� ;.. .

.

u ..m 1:10[1 �
.. fll""�'�tJlll'�·

/
\

IrlíUCi;H,I"I1. <"f Vt1� �a •• litl'1 o ;1'11P1 dOI r''''''F,n. li,t�Pt]'J� de. �tI"JlqHtI·tp, s em ('11ll(:1Tf)�nt,
. /".. .. I

"'�m 'luet1rNr h(tlf'l�;. rnv1'J1'I''1íH-lt) '>I!UVp- l/f � "."
.;' I "litlIA"fç: ;. ll"'ddo, rllJlII IH tJ(r:·.,·.I..� quI"; cli- "

� ""t'>:cr " "".j�", \
mÍfH' n pr�il!dfU".f1 c; l1aH!flJctdo 1O'.{Jlo". �." \_",�_""':_�'--=" _".--�._./ !

, i'
--.----" .li- r : - '

�

I_____________"�,���__.__ ....�_�"�__ ,__ v,_.�.��,",._ .... __ .ü_: ., _i�_�_

r�l!mts l!'!"I'-III�"Jft N"'t �nH'l};{. �1<'V'"tn·

,,,d.., tt�r '7 f1t\{'I'Iô, , �1JJ:"'. en: -:'I!"V�'. 111(:-

SrrJtdt:fl'rl

(,A S A
ltua

N

�

oI

l. A.
SHTAO DOiUE'STlC1

15 de Nnvêmbro, 473 � TcIefrrne 153:!
ASSIS'l'f�NCIA iYIECANIG.-\

R S:\ D I V I S ii.. E' :5 E n. V I fi

E
Não se adiam, porque a fatalidade vem inesperadamenfe.
Adquiria a sua Iranm.dlidade

< ..

através. de um seguro contra

ACIDENTES PESSOAIS
NA

MU�'lJA (ATAIUHEfUE DE
UMA ORiJAtfllAÇAO

.e. LE 1 &ai"! 52Gbª,

Refrigeradores DomésticOs Refrigeração em Geral
MáquInas de' lava.�, . Foiõ:s elétriéos, ASpiradores· de

Pó, Enceradeiras, Liqtlidifica,4ores, etc.

R e :t () l' -m a l'I ...;....fJ- -P 1 n. t D :r a ,

SEGUROS fiERAIS
A SEU SERViÇO,

C A S A ,D O 11�! E ItI C A N,O

, S�Cç1tO DOl\!E5T!CA
Rttll,l,5 de Novembro.·413 - ,.fIel.:
- �OSSÁ DivIsA

§. A.

.-

r'!"r_
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I
JORNEIO DE VOLEI FEMI
NINO ESPETACULAR, NA
ALAMEDA RIO BRANCO

UI11,3 das mais movimenta.
das domingueiras ocsportivass
neste agitado ano doe 1954, te.
teremos no dia de hoje, com
pr.sendcndo vários j{,gGS ofi
ciais e am istósos, Fl11 nossa
cidade como em divt'rsas ou
tI as cidades catarínenses. A
qUJ vai um resumo elos príncí
p: is contcciment.: s do dia, 119

:-j!'iúr C�Ds espor'Lcs .. )b q11C a

c:;W?llci!_l d: escaco nésta pá
g' 1:<:' nao nos ly':l'nllt�! Ü�((ll
maiores c: nsidcraçõas cm te r
I1J dos mesmos.

Visite' ihQje mesmo Hermes Macedo s� A� e

adquira o artigo que desejar com apenas
cem cruzeiros no primeiro pagamento.
Tudo em regósijo ao seu 22� Aniversário.

FUTEBO'!_,
Dois embates importantes

compõe, a noss., rodada do
�e; tam �'rofi3si .nal c.a cída,
d�' reurundo um d�l�>, em

Bh,menau, os quadros ('() Gua
n'!�, e Paisaudu, soo ét direcào
co apr.ador Salvud ir Lemos
dos Santos. Enc:n'r'-gT!.'-sp..ã:J
do outro 111: tch, h em Br: s
qu e, �s e: .ncos repreS(:��,l1i_
\,0, cJ- Atlético .\','mlux e Pel
,1t-_.ira!1. cujos ,111)\'im€JJ' 'JS se
"ii,- r'onfroJado-.;' 11"1' Vh1.'011
'__�dv;J. Dar .. ��p-{l IHI (,·OlJ.Í])l;_· lf ...

rr.craldlna. alem dJ redD.��-e�
,_.i", jjLJ de Darlnno. 0 l�]1f'ã
Ü",nto de 11'e8 �lÓV():; (raêk.s
erig jado.> há I_i(JI1,:r:_:; dias 1)(')0
C;:'IWr'õt''L' do CÓ'.!ie,láL'l:

-

Zé
':L.1,!1t:Jlo (t."'P11Itto lqbrP�p. 'lei ..
{(;l", (c W,ll,tl"li'P d�, ai,::hjUP)

] J:I!H-�'J {'Iq (til iii-i' 'ql[�rda \.
No tllUt' Canll)eHIf <� J 1."'!�·](i.J �
:fll'ldo,':a :� IJl'P' C,lÇ I dto '"f,' 1 ..

'. 'I'inln (' () [Iv: I, :.lllbu" CQ1,

'l1Ct:rlq'.
�NICIA-S E I�.;t:l ! :rrk' o

I
'.turno do Ca,11:1"O l(i-'I (la
')i,-i;;i'>IJ sceundáru da ,'11' ic:r-

• i- locul. D" 'Jw.tr) prél ios
�(d�ran1nd s surge I) cue ft.ft ...

� '.bll·âo Prozrcss., x Na�lr,llal,
1: B<-Írro d:)' G-H ei-J. r!otl1lJ fi

'1 ;5 SI nsacional, :ltliS (Iii ! r/_

II
.ie ícnses terão Eua posícã., I!

, ,1".'C ;cibi:i<;.Hlc scriarnento 11-
.n acadas. Sorr iuha c Amazu,

I'
1;'" �m Vila Ito r nava. fnni�.

, o_utra porfia importantiss lma.
:"oS encontros rvstnntes tere
nos E:ccdeirantcs x Florestu,

I "1, Salh Nórie e .Iuvcntus ;:

:aramurú, em T. Salto,
'. I Arb�trari;J. respcctlvamcn.,
i te. Sablno Columbla Lópcs,
I Amuro Julio Bentr. Antonio
I Morci Iino d : Silva c Francis,

Otto Bothm.

OUTRAS PARTIDAS: U-
1i:10 x Juventus de Rio do

_
I
),�I, em 'I'imbó. arnis.osa. Pc;

I
o certame oficial da Liga
'- "'vilr-''''w' América x Op,�_

I rár-ío, ..m Joinvile c Ipi ranga
I x Atlético. em São Francisco.

1 t11 l' orianónol!s: Paula Ra-
rn _', x Ava i. - Em Mafr >:

! Peti F(rrovi:Ti� x Caxias dl'
, J'oirrvile.
I

I VOLEIBO'L

Uma oportu
nidade que não se

1 � deve perder!

Para o Torrieí
ó

Inicio do
Camceonato Extra de Velei,
1-,01 F(,'�l!I1íno da Liga Atlétí.,
ca BIUlr enauensc a efetuar-se

! 113 qur dra do estádio do O-

I
l"!1'pico. na manhã d",: hoje, a

TI 'rtir das róve horas, será
I r-bcdccída <l scvuinte ordem

I '1 jóg s: Tm!. Kander x Pul
"lt':rlls, r " ranva x Professor

I Trind;,(T,,: Ol':npico x Fumo

1"1i1
Fo·h:l. Vcnccrlcr do 1.0 x

V nccdor (in 2.0 jOgO c Ven-
'pdor (:) 3,0 x Ve:�ced)r do
1_0 jog,�,
A contagem de p:mtco:; ttin

girá o liimt: de a'"lenas 10
ponto;:; m,ra cada set.

CONl'-'M":I'(Iti.'" ''''NAS
PARA HOMENS
rr

l O R D"
AlH,IATApJA UDA.
){,U;l !�. rlç Nnvenlb::ro. 592

t u .t\ ""hH _ "t rh'frn., !34.l
HI -vr;;1VAil

$BIVICO DE !)RfelSiO
,

4I'l

Bicicletas! "

Refrigeradores l

Liquidificadores � _O, Radiolas!

Maquinas de Maqs. de costura, �

lavar roupas!

Aspiradores de pó!

Faqueiros f

Encerade iras!

Rádiost

Colchões

Poltr:onas r de' molas, etc.

CURITIBA - PONTA GROSSA _ LONDRINA - MAIUNGÃ '. BLUMENAU
FERIDAS

!:spinhas, manchas, úl
ceras e reumatislll()

EIi�r de Nogueira
loja em cada canto�para o. encanto do seu lar.

PEÇAS LEG!T!!\!AS
Cata t!� _-1!:!!.e:!e-a:!!O S .. A�
Eua 15 dI' No'�em.bt'�> 4�a

$ '. ,

..

"'
..• _�...._. -��_...:-�..... �\:'��.' _:".�':! _- '"

>';J
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com seus cornpanheíros Dalmo Jua�
rez Q Renato Homdch, eriquanto
Grilo achava-se ao lado de Teixei..

Melharamenlos em Gaspar ;

Presidiu o Governador
.

do
.

Estano·. a
inauguração do prédio da Preleitura

e m
lO

I

ilVOROSO ICIDEIIJE

CHOCOU-SE O CIRRO CONTRI·O· MURO
, _"..,

A�ivítimQ .er-o
, "

,
,

prol'rietario
A população local, nos ultimas dava. tornaram o automovet de que se acha localizada a agencia dr} ocupantes do carro sinistrado, dos

dias, tem assistido desastres, em

I
propriedade d,� Arnoldo AzeI1l da E.,<presso Rodoviário Paraná-Sta. quais escaparam ilesos Ar'noldJo

vários pontes da cidade, alguns de rnaís conhecido nas rodas intit na; Catarina. Com o tnemendo Impac- Azeredo e' Dnlmo .Juarez, os popula-'
menor importancia e outros de pOl' "Grilo". Talves, Par siúl' pIe:; to sofrido. o carro tombou, depois r.:s retiraram TeiXeira, da direção,
maior grr.vidade, cujas consequen- precaução, TeL"{eira pediu ao Pi�(). de s: chocar novamente dontra o onde teve morte, instantanea, em

elas fatais, muitas vezes, são Ia, prietario do carro para tomas ;J muro. A violencia' 'do chóque foi I consequancla dos graves 'ferimenw
rnentaveís, com perda cl'e vidas,
como vem de ocorrer com, o trágí
c::> acidente da madrugada de an

te ontem, em que perdeu a' vida
um cidadão multo bernquísto e re

Iacíonado na socíedade blumcnau-'
cnsc, cujo Iutuoso accrrteclmento
deixou na orfandade diuas ínocen
t:� crtxncas. do sexo rnasculíno.
As primeiras horas da manhã de

ontem; a noticia :da tragédia COl"··

,in e",lerc pe}::. cidad!1' e, em pou
eos minutos, era grande a massa
de curiosos quc acczrla ao local CEl

que ,-� registrou o fato.

l"';1undo as versões que colheu !I

roportagcrn nas diversas fontes e

f)�CSI110 na Dclegacir, Regional d"

PGlicin, o de-astre ierb. ccorcído
cerca c).:1 1 hera da ruadrugnda, ela
frente á agencia do Expr�sso RG

dovíárlo Paraná-Santa C::tarinn, :í
rua São Paulo, em Itoupava Sêca,

A" mesmas informacões adiantam
(\U'�, depois de se reunirem no Bar
c Cnfé ,Florida, á rua 15 de No

vembro, o respectivo proprletarto,
Fr. Orrvaldfno T�ixei;raf coro seus

arnígcs Arnoldo Azerede, Dalmo

Juarez e Renato HOlnrich, este ut :

timo víohnlstc profiEsion:-.l, que

int:grava o conjunto orquestral
da PRC 4. Depcís de terem sorvi

do certa quantidade de hzbídas a1-

cooucas, comblncram os quatro fa

Ler um passeio até o suburbío àa

]t(>l1pava Seca. Alegres e não prc

vendo a fatalidade que os aguar-

COLHIDO

A vitima - Orivaldinor
Teixeira

AS PECTO DO CARRO SINIS TRADO

direção do mesmo, com o que con

cordou Azevedo. Rumando para a

quele bairro, saindo do bar cerca

de O hor.a e 30 minutos, o auto
movei partiu com os quatro. ocu

pantes acima referidos. A certa al
tura, ao avistarem seu amigo Pau
lo Mello, pararam e convidaram-no
a acompanha-tos no passeio. Este
ultímo tomou O assento trazeíro

PE'ÇAS' LEGI'I1MAS
"'illys - Overland
"SAl\'IARCO S. A!'
- Blumenau-

Ao se aproximar d� curva pró
xima á garagem de cníbus da ErnJ

prêsa Kumm Irrnãos, o carro de

renvolvta excessiva ",�locidade.
,Em dado momento, T,eixeira perdeu
a mreção do automoveí, que foi se

chocar com vío[enela contra o

muro. que circunde os terrenos em

ouvida por moradores prôxímos,

I
tos recebidos 11a cabeça. Tambem

que imediatamente acorreram ao sorrerzm i'erimentos'Renato Hom

local, prestando os ;prim:>iros 50- rich, qu:! fraturou,a perna- esquer
corr-es. Cem o auxilio dos próprios da ém dóis' lugares e Paulo Mello,

ra, que guiava o. carro.

Com a presençc do sr. governa
dor lrineu Bornhausen, rcaüsõu-se

ontem, em Ga,par, a inauguração
do novo edifício da Prefeitura M'-I'

trans{l:ridas -par; ôritem, em '\'il;:
tu<h dos últimos acontecímentos

tr-ágicos que enlutaram, a Nação. ,

Obedecendo ao' ruesmo
:

progra-

placa comomcratlva pelo
se. Governadcr' do E�tado. Bençã/)
do Edifício da Prefeitura pelo
,Revmo.. Padre Vigário da Paróquia.

10 hóras - Hastl�ament� "d<l;�

'pendões Nacional e Estadual. Dis
curso do or.:.dor oficial, sr. J'aírr r

P. S. D�

-x,�

ELEITOR
Votar em 'HERCIUO
DEEKE é assegurar pa
ra Santa (alarina aso",

lução dos magnos pro",
blemas que afligem
sua gente.

D E E K E:

UM NOME QUE SE IMPõE PELA HONESTI"

DADE, SINCERIDADE, TRABALHO
E PElO PATRIOTISMO.

FECUNDO
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