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primeira. vez, 'Sua decisão
Ôf? partir' ni) dia. 15 .ou 22
íl:�. setembro em

.

viggem
qUe lI'3tadrunerite o
,luzirá.··. so Canadá· l"rlln�

!,"a, "Aieinanha,' Iz'.gÚrt.=rra
e: Estados Unidos, O pri.

.

. ;mftirb. minístro japonÊIS
deu €llila notícia em

.

reu,
rilão no, gabin(i:te, realizada
hoje de manhã antes elo
fk\,L e.:qcontr() John
FfJste:c 'D'lll1es;

s t.arios paises europeus.e 85 EEm UU�
Ii .••et "II'

'.
o MENSAGEIRO DAS SE'LVAS

,BLUMENAU, (Santa Catarína) - SABADO, 11 de Setembro de 1!}54 . NUMERO, no

RIO, 10 (1YIt!l'idional) - �Na guêsas:
sucursal do :Ministério do Ex- "O que existe no caso' da oca-

teeíor 'de Portugal. o sr. Paulo pação doS! terrítoríos })ort.\1gu&
Cunha, que õra, se encontra em ses nla. Ind.iá. excede. O' pluno de
visita oficial ao Brasil a convi- ínteeesse de Portugal para 'PI:'Jr\
te do governo', assim se extcr- j'etal"-se em todo mundo: corno

\n'JU sobro a pretensão da. Indta uma questão da prfncipío.: dis:'
na dlspub, das possessões pariu, eussão sobre se Um Jisís mais

rorte tem Ü' direito de submetee

países mais fracos, adotando uJ.n
crltérto de: submissão à base. da
ideal da unidade geográfica :e.
com despreso 'BD J'espe:ito iH .nà-

"

eion.a.li�s.des, -�emmdo eR'le pl'in·
cípi()'. - em cada (l'ó\ntiniente, se

I pro.jetaría
um P2.l3S!oi

mais forte
a 'dominar os d,<:>mais, al.€,gaDd�
não perturbar 9, grografjeá.

.

.

Rua 15 de Novembro,
Casa. do Americano

473

F O R D
PEÇAS' VEGITIMAS
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a

(amare
Blumenau o

Federal
do com uma churrascada
no estádio do Gremio Es
portivo Olímpico, para a

qual foram organisadas lis
tas de adesões.. que estão à
disposição dos interessados,
nas sédes do p.s.n. e P.T.E.
e com o zelador do Olímpi
co.

A' tarde, o presidente da
Câmara dos Deputados rea-

lísará ligeiras visitas pele?
interior do município e, a

noite' efetuará um- grande
comício em frente à Praça
Dr. Blumenau, com iníç�o
às 20 horas. Na próxima.:
semana, o sr. Nereu Ramos"
percorrerá os demais nlus:�
nicípios do Vale do Itajaí;
promovendo comícios de �

propaganda eleitoral.

I Deixou a Guatemala rOIDo 10
Melico o BI·�rBSi�eDte Ir�enz

.

. RIO, 10 üireridionál) � N(i da '11. sitUação do, alto, custo: da
notfeláz-io do .Miriistéri\:J; da Guer-· vida. que, em torno de todos nõs.
1"."1. eÍIjCo,ntrainÓ:3 està;!IlOta:'

.

vcm .atilngindG. dé maneíra as-

"O .i-e,ajUstameitfp .dos venci- sustadoi:a;'·.
m-entós dos' m.í1itaJ:ie's, que sofreu - ...._-_....__._-...,..--

estagrração devído aoS!' recentes
.nconteclmentos, vai continuar a

.

ser tratadO' eorn 'Vig..,r, segundo
�stamo,s inIol'macÍós, pela cémís-
EãO: nnmeada, E' pe.nsamento do
atual . gestor dos n�gói::ios da

guerra lt;lvá-l>:J a" bom termó da.

Recusado o
do. o mesmo teria adiantado
que já posSqi legenda, correndo

que figurará tllt. Chapa de> de

putadus federais da União De

mocrática Nacional.
Se isto ocorrer, o lidel' poütí

co do sul do Estiado, s€gundo
calculas fidedignos, darã um

desfalque de uns 10 mil votos à

Alian1ça Social Trabalhista, pois
Em todo. o' caso, a positivar-se

lsua
atit:ude será ,aeompan:liada

O< TIfu>. registrO,. que eq�ivakl'i'a pela. ma.iorj.a. dos petebistas
.

dO

a e%puIsãXJ', o' dr� Lerner Rodri· Sul do Estado e 'do o€'stc' catari

gllCS não. se con:s,ide�'a prejudica. noos{'i.

Mas ain'da l1ão havia. dado 10
passos, quando. sua;; pernas se

dobraram, e teV'e de .ser assíttdo
velo isecretartc da embaL"{ada.
inexíoana, pana chegar Í}{) avíão,
Alem da família de Arbenz, via�
;jou ainda. no mesmo 3l>�t"elho
tinia comitiva de extladoa. Dea·
tacaram-se ,entre estes, o floro

nal l\:rgel.

a vec des lectres tnédites
de Prerre Loujís
N dei [ac·similés

FPOLIS., ii (A. Mero.) - Ol. mo. vem sendo conduzida a. cam41�e(mtiva Estadoal não faça.. {I
lheu a nossa eepcrtagem, que o panha da Aliança Social Tmba,� registro da. eandídatura em a."

Partido Trabalhista Brasileiro Ihísta e fez ãeclaraçõe's. perers- preço,
recusou o registroi da, candídatu- térías de que contlnuaríar cola-l Segundo ouvimos, o dr. Lel'ner
m Lernel' ROdrigues, para.. de- bora11fdo com o governe. .Irineu Rodrtgues entende que a Exe-

PUtadOI federal. Bornhausen', cutíva não tem poderes para ze-

Conforme já transmitimos, a- Essa atitude veiu enfraquecer ousar o. reglstco, pois o mesmo

q��.Ie ilustre petitíeo, .um, dO�1 a eotre\D.t.'e' ulíancísta 1)1 por este foi dete:minacãn pela. O."nvençãu
I:hnge�tes do, trabalhísrno. em motiVG alguns eleme!lltos' do p. do PartIdo'.
Santa. Catarina. e índiscutive1· T. B.· levantaram a possibliídade
mente um dOélJ homen's públicos I M CiXp'ulsão, dQ' dr. Lerner Ro
mais prestigfados mas fileiras. p€" drigues d:ru greD .. trabalhista.
tebiiStas do sul l'i do' oéste do Es- Esses mesmos, 'clmnentos te

tado, discord-.:>u da manei:rtL CiOlo riam agora.. consegu�do que a

etóade cl:> México, 10 (UP)

,

DIERREA's 3,30 horas
.

'da madrugada; .y. '., .

chegou àesta.cídade o aviã&'qúe

L.····�·()···U' y.'.'.S.eonduzía, o ex-presidente: Arben:z
da Guatemala e outras persona
lidades exiladas ...ArbenZ, ·que se

.apresentava. de "

uma pali'dez ea
daavérica; m=-riifestoU:' s:eus

gradecimento.s ao México
lrospdtalidade. eoneedi'da; mas

nJio quiz fazer m:UlJres· deciar.a-
ções.

'

PErCAS
• LEGI'TlMAS
Willys - Overland
"SAl\IARCO S. A."
- Blmnenau _.
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de l\:letzker e Fiedh\r Istda, sito a Rua 15 de Novem
bro .:_:_ 1344 .;_ fO�lf� 141..89. ca-i?ta postal, 7:16 - ofe-

.

0;;1 ,se�ín!es negoci.os- ptU';1 venda:

\C E ti. Dê f .. S f
Vlt:qd!'!-_SL,-Uli terreno Sito -a Rua Alvín Schrader

cem àS1seg.l1int�s..ctim{)nsÕes, sendo ::10 metros de fren
te nor 00 metros de- fundo.

� 'Vende-se um tel'retl� a Rua São Paulo livre de

e!1chen�� prp�iinl:} ao �ar G?xias.
_ '.

'" V,ende ..se um conjunto eornnleto de moveis para
,

iiJstal�ãi::r de hme. loja Ínoderna ao pret:n de ocasião.

'IDTi( �E. C4�A. Df SECOS E MOlHAD,OS
Negocio urgente

...V�nde�se na Praia ce Cabeçudas, 'um Hoiel, casa

de- secos 'e' molhados, inclusive·um salão de danças,
com todos. as instalações e ponto nara grande movi
mento.

A
.

casa é de material, e ao lado uma casa de ma

deira onde'se acham as ínstalcôes de Bar e salão, com
15 metros defrerite. Inclusive mais <;lI menas 13 chãos
de' casa.

In:toxmaCÕes; com o sr. Roberto Max Schwab· à
Rua João Pessôa, 317 - Blumenau, ou com o SI'. Eloi

Precisa-se, de um. Clue fale du�s lit?guas; p'flra
serviço noturno. Fornece-ie casa e alimentaçã,), In

formações no Hotel Rex.

BOM EMPREGO DE CAPHAl
LINDOS TfRRfNOi' A. PRECOS.· D6OCASIÃO- -

,-..

1-'"
_

{, � �

A'rea de 11. aail metros quadl'ados, situado em

apl'�t.ível lOC2il a apenas 15 minutos do centro
da cidade.

.

.

Inform.açõ§s à rua 15 de Novmebro· nr. 1370
U�Jfaiatari{l Leitis)

TiGUôESy ESPUlADEIRAS
TE�l VAGAS P.-\RA

E APRENDIZES
.. Fábrica �e Caéj.arços e Bordados "HACO" S. A.

_. Município de Blumenau

=
�
=
�
=

..

-

e mediante modica cumissão, será imediatamente ateu" :
dido. - R. Tsajo, 1.2 - Bnd. São .Torge,-. Sala 4, ou -

-

R. Tenente Silveira. 16, Edifício Parthl1R,n, Sala :t03 - ...

F L O R I A N O � O L I S. Ê,
-

Uma. casa na Praia de Cam_

rfilllmm"IIU1III1!11l1l1ml�IIIlIIIIIIIIIIJlIlI!lllllllmIlIUUlIIIIIH!llfIIUnli:bQl'iu, cmn uso de 1 ano, per-. . _. _

.

lo I�O=�ó!o��es. Fannacia 'DO G,QVE�"Q' GAU�"O AO· SR. (AFE' FILHO
Sa:pta Tete:zinha. Itajaí. Tele:'1(Qne. 1&0. lPO, 10 IMl"l'idiolnall - O

I
presIdente João Ca.\é. Filho l"e-.

• - _:___ celJ€iU do go'Vernad�I' ErnestoI i E
.

ornêlps O· seguinte telegrama:

V E N D E S E 1 t "Ao assumi!" v. excia. a ])1'['-
. ,,... I 'ramkm te digno d.o elogio. o ges- sidência. da. Rellública com'J SUo

�IESEL--GERADOR to d" diri'çilé' cio Cil1e Rio5ul, or- cessar. do p.t·esidentel. Getúlio

marca "Internacional", namE'ntado u fachada. do cinema Vargus, vem o Rio Grande (lo

KVA ')8 29. V local com profu'ia ilominação, COD.- Sul; pela seu governo forluular15 , oJ. O e ...O .

I<.ndo· "ln letr".s g�_rrabis os se· ii v. excía. ,seu VlrE<rnenl.e� d(;sejo
50 ou 60 C.L· comando guintes clízI'>res: -SALVE} OH GLO; d" qu a ordem c'Jnstitucional

.

automático' pouco uso. lUOSO 7 DE SETEMBRO". il:lie, tt pa,tria brasil"il'a qJn S(>US:

Iden1. um da fabricaeão E '.ssim Rio do Sul comemoro'l àltos designio.'l sob à. chéfia
.

do
•

(j.� m�.neira entu'iasta e patriótica ilustrE' patrício. At('uciosós cum.-alen1ã, 5 KVA. 220 V, -n p�ls5agelll do Di:> da Indep�ndhn- primc,ntos".
completanll:m:te novo, cia do Br!lsíl, sendo que todo o ce-

Senl USO. senrnlar dO desfiIp.- foi irradiado
IEabr. de Cad: e Bord. pela MirEdor. n!l pal:wra do conhe- ,

HACO S.A. _ Blume- cido l"cuior Nilton Nov!Íis. cuja Nãod';'!.s ma.is �gradaveis..
nau (v. ItoU.9ava j,
C. Postal. 84.,

e1:'npl'egíolQ,o parA 8,enri
ços gerais de escritório
deve ser datilografo e

de p:t;€Íerel1ci'.i. falar dois
idiomas.
AiJI"eSenfar-se na Trans
portadora l\I'..laral Ltclu.
"lhm Sã(} Paulo � 360.

Uma cnrnionete Ford,
F�3� . tipo Perua, ano 52,:
eln estado' de nova, sub
metendo·se a qualquer

.

prova..Ver e tratar na

Alameda Rio Branco,
'.35'5 - Fone·159�.

Uma limoiush:e marca

Austin A. 16, 4: pertás,
ano de fabricação
1947. em perfeito e's,t,a-

,dõ, !ln!' preço de ocasião
65.000;00.
Ver e tratar com

Edmundo Reuter.
Jacó B!'.tÍchhéirl1.er. n.o

.122. - V�lha Biumenau._-

Um t�rr�!lO em Itajal,'
próximo à nova Igrej'fl.

- Ma.triz<
.

medindo 50
·rrlis. de frente na Rua
Umbelino Britto e 400
mts. de fundo. Proprio

. para depqsitos dit! ma�
deir�. E u_nlª c�s�. de
alvMaria sito· à rua

EruSqüé, fazendá fundo
éom citado. terreno.
InformaçÕes pelo. te

lefone ;nr-. 1669, ;'I.lesra,
oU com o sr. Eurico A�
dalll, à Rua Brusque,
36, em IT..!\JAI.

-*

uma arma Marteni, para
liro ao alvo,' calibre-22
long rifle nm.'a.

Tratar com Ferdinando
Kraener - Rua VidaI
Ramos � ] 321.

VENDE-SE

líUl lUOCO Que conheca
serviço de padaria. p�
ra trabalhar de ·dia. In
formações com Frederi
co Mueller, Tua Eng.
Odbrecht 190
Bairro Garcia.

ALUGA-SE

UMA residencía de ma

terial coro. q()l$ pavi�
D,l,;ntlls. recem-cons

truida. com agua e luz.
O pavimento superior
cD�ta com 3 d'orrpitó
rios, sala' de visita, sa

la de jantar, cóp� e cosi·
nha e banheiro cem as

respectivas 'instalações
sanitária:;;; no inferior,
:3 quartos, làvamJerÚl ..
garagem e instalações
sanitárias.
Local: Rua Am.azon�s'
pl"Óximo ao Hospital
"Santa Catarina".
Tratar com o Caixa do
IAPL das 12 ás 18 ho-

tribuidos ao sr. Getulio Vargas.
rruldes, pois são as presas mais fa- O llEQUERJlIÚlN'I'll-
ceís do engodo. Nessa ordem de •.A autcrídade que registrou, no

ideais, c!t:-teve '3-= O' orador nos pro- livro de ccorr'encías do 4.0 Dis ..

cessas pêlIiricos em voga. lendo u- tl'ito l'olícial, sob n,o 1.372, no
ma corta do jorna lí-stn Carlos L3· 24 de agosto {j'. 1954. o 'óbito
cerda reptando e sr. Lucro Birten- sr, Getulio Vargas fez inserir no

court u comprovar a sua

UfirlTia"'l
respectlvo t_rmü !�!; seguintes de

·!uo. num comício realizado em Juiz ctàrucêes: -o Chdc- do Governo.
de Fur:!. .. !:: ...gundo a qual vivia o ruis antes de prrtfic�t" tftli tamenta ....·el
.;;ivi:"tr'l, �l !o'old.t,1 dos umerteanos e gesto, e·(·n.lot'eu. p'l.l':'� Os séus (.'Oll.:
anunciando estar informado de cídudãos, un, AI1H.lIífeE.'to.' Alern "de
·lue os peteblstns Se preparam pa-: tá(, inlpD'l'tnnt,;' documento, no '(li"':
ra espalhar. ;l� vesp arcs das elet- zer dr> to�los' 0$ qUi: c lei·fim. dei·'

,:ÔQs. numerosos documentos ralsos xou Sua Exeeleneia _ Um bilhete no

ros qu!oj� OS adv_rSã!"ios do passa .. qual di:-ilJ: -Deixo iI �anha dos
_"t.) governo aparecerão corno com- 'heU!:1 il1Ínai.gQS O legado da rnínha
-u-ornettdos em negoclatas nu ven- moi-te. Levo O pezar' de não parib.,.
dirias a potencias estrangeü-as. ICl" f_ilo .nelas humildes tudo

N�'i(J é possível eontínuem vtgo .. '

rnntcs L:.is processo o; d2 técnica
:ienlugôgica, pl�(}testüu o sr . Bnfie
Pinto. que fez um ::m"lo no sentido
de que � renovacào dos costumes,
3 que se propõem todos agora, a

rlnja �� eleíções, sttuandc-as nu

ma base de rcspeíto e colocando a

:Hs{luta p�rtidnrin em 1 c rmos ereva

'los. Voltando :� focalizar o gover
no do sr. G!;!tulio Vargas afirlnqu,
'lóiante, ter-em sido emítídos, de

agosto de 1953 ::,_, mesmo mês do
ano de 1954. 12. biliões de cruzei
ros, o oue. �.1i.,do á corruncão.
criou um outro governo. ctanrtestt-

110 e qu , tinh? por símbolo o te

r.ente Gregario, Após outras con

sideracões o sr. Bilac Pinto cognô
.n ínou "gregbrios" os qUIJ: perma ,

neeem .solidários com :.:": �nterior si
tuacão, incluill !'< "Ultima Hora·'
l!" ca<;1eL ti". cQ�rupção que tenta

sobreviver. denunciou !: t:-ntativa

que desejnva f;::zer" �

'fendo em +vtsta a Importancia

mental' de Ifl<gJ.erito para o :fim "',:;.

pectal de ill\·.."tig"r ., uuteneldnde
das :v:.:ças citadas, r
A Courlssão Par-lamentar de

cluérito deverá rrpu rnr-, no que
cerne .2 c�d, UHl dos documentos:

." - por quem foi redigido;
bl - quando foi rrdigidl():

Cl - onde foi redigido:
di - Sob OU��� +or-ma se

ta.

Para des�mpenhar essa

Comissão Parlanlenté1:r de
to. que s';rú constituida

de levan1ar suspeitas sobre ;� eH- tiielnbros. deverã ficar
:)cntaneid::lde e renljdBde (Í:. qual... d:! ]>ode�'e, p:n'p_ l'equerér hUSC;l!-:l
quer Ct9poinlento que "?veníuahnen-- e- .apreehs�jes. dêtern)inar =- rea!i
te sej!'J. prest.:\do pelO chefe da zaçfio de eX�1Tnes periciais, ol.l"\'ir
Guarda P::,ssonl e concluiu envia0. testenll.1nhas e praticnr outrns di,
do fi .Me�� un1 requerbllento solici- Ligeneius, dura.ote
[ando :! form!lcão de un).!� comis- iro lnes,;s",

MOllER
TQRTAS SIMPLES

E
BOLOS CONFEITADOS PARA CASAMENTOS,
ANIVERSA '�IOS, PRIMEIRA COMUNHÃO,

Rua Carlos
Telefone:

Quando precisar de qualquer informações, ou de
encaminhar documentos a repartições publicas ou tra
tar de qualquer úutl'O interesse; inclnsive compra de.
objetos, dirija-se à

AGENCIA M. E .� ( U g. I O

A 1 U G A '"' S E.
Os

Um apartamento com fi

peças, süo à Rua 7 de
Setembro n.o 890. Infor
Itiacéles: ECAP Ltda.'
Ru� FlbriallO Peixo'to
TI.O 18 - 1.0 A. sala n.O

14.

Um ótimo terreno si
tuado numa transversal
da Rua Vidal Ramos, no
bairro 'de Itpllpava Sê
ca. com uma area de 50.:4 :
m�tr .. quadrados. Bera.
local' para residencià.

Inforp1à:ções na Ol'gani.
zacão Blume Ltda.
RU'a 15 de Nov. 870,
sala 2 - Tel. 1'572.·

moradiH
com garagem· 10 peças,
sito à Rpa Paraná. In
formacões: ECAP Ltda.,
Rua Flor.iano Peixoto
n"� 18 - 1.0 A. - sala -

14.
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N e I'J bum a distinção entre os grupos pt.> litic:os
I_ partjcipa,çlo, nos lucras � a _reclassiHcação "d� f,uncionalismo' 'públicoRiO, 10 (M(lrillionao 1: ela R&pu!=,l1c::a. sr._Café Fll_ho. filS· as elelJçoes que se hão de l'eall� ma.s: d!e duros e penosus saertrí- çao prevldeneíat, declarando ter todos os brasileiros 'em"L torno da

cursou ti. Naçwo" a:travefl da. ho- ZRr a 3 dI:! outubro. PrometeíIldo cios". RelVelou, então, a. tnícíatt- determlnado novas eiJ.eições pa- imagem da Pátria COIDmll. Essa
ra, radiOfôni<:a. "VoJZ do. Bra.sil". neutralídade no próximo pleíto, va que tomou de pt:td1!l' do Sena- 1'::1. os Conseihos Fiscais dos ms- a, palavra de ordem: que subme- .

N-a. sua orsçao de ontem, o ehe- passou a. referir-se il maneira do que apressasse o; exame da títutos e CaiY.1ls, e mais 3, reco- to às vcssas conscíênclae nesta
te do Gov:erno se r!lJlPrtou a pa- como chegou ao. Potler, dizendo: participa91io dos !empregadofl nos mendação da. eoncossão. de fi- da.!n magna do'lWm:il",
orada. daa F:orças Armad1lll, eua, "Nunca. () Poder foi tão pouco lucras das emprcaas, infol'man- nanetamentos p:rra casa. prúpr-In
identificação com, o povo, que as desejado,' na impos�çfiO 'de, um do, também', ter- encnmínhadc o e a 10C::I(;ão de, unidades uos ���i!"��;iEõ·�;�;�:�;'f.";7����!.���õ�i!S�""
aplaudiam -síneeramente, Acres- d€;\"Jtammto sem tréguas pura plano de. çlassíf'Icaçâo de cargos eoajuntos I'esiUcnciais dentro de �� _

�
centou, nesse perio'do. um p.p� a ,realização de ta;efas ·tão es- a reajuil.fa1l1c.nto, de. ve,ncimentos. critério" jmpess�.'lis de jl1;;�i?!l:� RETIFICA'AO �f
lo à. pacificação das espíritos, sa- mugadoraa, Os meses que me

I
do í'unctonn.lfsmu púbtíco fede- sem qunlquer erva de fs.vornl�p .� �.�

líentando, a seguir: "O governo r-estam. a completar, do manda- ral.· mo.

1
!� DE MOTORES �

não tem preferências entre os to, do -presidente Gctúlia Vargas. Abordou, {ln sf'guiUa, o sr. C3" O sr, Café. Filh()l completou ;f �
gruIYJS políticos que, dIsputava.m não serão de fests.s ·e. de floreei fé Fliha o problema da lC'gisla; SUB, Ol'a�iio, de 't dc sf;ttmbro. t� Sm'vico de Precisão ii'reforçando '.), seu apelo ínlcinl de ��

�

§
paeifieaç,w dos espíritos, clizen- =� Retifica Exce-ls.or
río : "Diail'lte do espetáculo do �� �i
mundo moderno, dos, seus ence- �.: R FI P' t 89 H' d 1

�
•.� ua ,e�o O,; �,(,'JS e as suas ameaças, c legou .. •

� . �It hora (la união. comovída de ir:f.�i���.�i�i�'�i�'t����it;�i�i��������i'S""
Do eorrespondente

Soo Paulo Em. Foco
Valiosa coutribuiç;;í.<> p!l.:ta.

.

as rel:t!.'ões culturais entre o Br2sil

gioS?S comentários

!'llllUlIllllllllllUHlllnllmmIlUlJlmllllllmUlllmllllllllmIHlmlllllUl�'� -
-

:::

APNARtAOVNERIEo'ADOR ��==-'I!' a, Alemanha - A obr:1. dI;' Assis Clla tenuurtanü susotta os maís elo-

preendente é ainda que; �ta.
_

concen.tração iIlMllgar de traba' - R 'E I N E R T
=:

íhos de tal valor f':li realizada
dentro de um 1\'1'3.20 de menos da -

sete anos; e, D' que é ainda mais - Votar em ANTONIO REI-:
surpreendente ·e quasí ínccnce- -

NERT P
=

bivel .dentro das proporções 'da ara vereador é::
nossa vida, é que esta coleçã:J, _

contínuas sua obra deS
deve a sua crãacção a um. único) bem servir BLUMENAU_ª_homem, ao Sen'adQr Assis Cha
teaubrial1l:l".· E mais adiante: - -

_ R10,,10 {Meridional) - Die Weizenkom�issiol1
jÍl�Rio de Jalleii() hat der Carteira do Comercio Ex
,t.er}or (ÇACEX) hei der BaM von Brasilien empfoh
c'le�r, �O:OOO Tonneu russischen Weizen· zu ,importie
P�ll;:>wQbei' em Preis von 77,90 DoUàr cif pro Tonne
)a1:!.sgehandelt worden isto Die �eration wird im
:R�en des Zahlungsabkommens mit Finnland dUI'ch:

ge,f;iehrfwert;leri: Di.e:Partner',in: dem·Geschàeft sind
,CA;€EX . auf hrasilianischer Seite und die' finische
Reg�e�g. Der Serviço de: Expansão do TrigO' ist· in
d�.;A�gel.eg�mb.et zu_:Rate gezogen worden,

. EN;JlE' PER' A-NGLOiAM\EItIKANlSC:U:EN BÉSA'r�
... ZJJNGSZElT IN WESTDEUTSCHLAND '

'. �'�ND�N, 10', (UP) -- Die Regierungen der
USA und Grossbritanniens teilteu Frankreich das Da
tum_l"flit;· an,dem fuer sie die BesetzUng Deutschlands
:àls,'beendet gilt, und baten die Pariser Regierung, J
sich den. vorgeschenen Massnahmeu anzuschliessen.
Ergaenzend wurde hierzu gemeldet, dass Londou und

.W�m.gtqn : ..
,

dringende Besprechungen darueber
�ebXen::: werdie�, wie ,die'Wiederbewaffnung' West-
4etitschr� ·durchiUf.uehren ist.· : '.

'dos Unidos, prevalecià a. visão valiosas, nas casas nartíeuíares.
da importância econômica. No seu ilisçTjl'liJ, dnaugural, o

A. expooçãó, das obras prímas burgomestre doe Dusseldorf, 51'.

de Müseu e .Arte de São, Pa.ulo Gocke},n, que. esteve no Br'así! e

rasgou este véu mistifica'dor
.

,(l conhece 'São Paulo. evidenciou
.0 seu .revelou que a cidade que ceie- com muito acerto! que o Brasil

sârío inaugur'Ju par essa ocasíãc b�a. este ano o seu IV.o Cente- está íntinlamente ligado. à Eu
uma exposição de obras primas nárío é muito mais do que uma ropa, se mais não fôra por p..lr
do MUS€il' de .Ar.te de São paU-I potencia '-' _c o n o m i c 3. do tuga.l 'o pela .sua lingua, e qmll .a
10. .

_

.' que borboririho de gente à caça exposição é de certo. modo cx
HA obra sem lJrecedentes de> um

Para as· quase mil pessoas ou", dI() cruzeÍro·. Estas 'telas IIl!l.l'avi· pressão de uma. comunidade d( -
-

. . mt:ce,n9.s particular, para O' qualouviram .,os discursos inaugurais lho..."3.S, entre a.g Cluais figuram espíribo' e ato- 'de fé na" culttll:a talvez só haja termo de compa- ==
e o€lstivera� ..,m seguida no pa- dus �is belas criações d<J. ge- ocidental.

r'a_ção . em. éllOca.s rem'Jtns da' =
vim.ento .térr.€'_), dó Museu de nic. humano, pintadas na Euro" --

A história d'), Museu de Arte cultura ocidcnta,l". "O qUE se == Par&,'do Trabalhisfa _

Arte de :Dusseldorf, destrui:ic pa., são uma menSagem de: uma
de São. Paulo __ se é que sete deu realmente! neste caso p::JdC-I':: I I

durante a guerra, a 'Exposição cidade brasileira, de um. museu
anos já podem ser hiStória rá s(')_' intel;pretado, quanto à:: B "I" -

foi ..uma revelação, em Va,l'lOll cap"a;z de, SCI colocar ao> lado 'das
niio dcixo.u dr.l !',urpreend('� o llÚ- sua conteoctura intima, só e uni-' 'I -_- rasl elro =_sentidos� Para a maioria o no� instituições semelhantes da ve-

�

- i - -, =
me de São Paul'J estava ligado ilha mas sempre J'ovem Europa. blico alemão. ° Mhiistro da camente como e:<.."'prcssao, exem-, = -_. Nao PrOlnetelu ReabzalU =

à' idéia 4;le uma. cidade de. cres- linduzem evidentemente à con.
Culturà da. RE',nânia.-rv"cstfália. o pIar \le uma atitude humana e I == . ::

cimento :vertigi�oso, febrilmente I 01u500' que esse museu t.em visi- maiP'l' .estado> da Alemanha ,Oci- moral basQ;arl<'l, numa

conSCiên,., :nlllll.lllllllli":'IIUIlIl':::-::;lllllllllllHllllllllllllllllllllllilllllllllllIIIUIII lIIiativa, enu>enhada rllJ, dese:nvolvi- tantes que em São P�.ulo há d.çntal, Schuetz, cel::.brou o a· cio. altament�' rt!:s-I':n'l.·olvida dos -

mem.to � sua in'dústria e na UUl gr!1.ude, llúblico interessa... contecinlento num discurso' de verda(\?iros v_lares des{!l vida. ��i�.f��i�����;It���·�·���t.i��·��:':�����2�i·���������'���;�";!i�j!i!!'i!i�.���;";!;!a.�';�"�i��
. gran'de relevo. Falando da eria� ." . �carialiZB:Ç.ão das quantias .avulta- do 'fffi arteo, que, oS seus indus- Um homem doiatlo !.an10 de �� .

��
das que'o café lhe. traz todos OS' triais. comercinntes e fazendei- ção do museu, dia,se: "Mais rltlr-

bens �n�ele��l!a.iR e' r:lúr;1i� comO
I �i I t e n ç a-- o �

anos. p..:lr" simplificação· e pela ros dispe!ll.de.m somas co.ru;id€:rá- matar·lalS r�u deu sOlllente t·x: �" . ��
comparação errada, ma.s inf·eliz· 'Veis .paia fins culturais. E a:in- prc'ssfw ã !"u.n., I;aixão r1ela [i11(', t�� *�
ment.e repetida. pelos próprjos da: ,onde há. museus -!lI ama!do" mas. com ])lt;n�. c�Il1;;ci(;nci,,- (Im' I' �� . ��
paulista!!, com cidades dos Esta- res da pintll1'a_ tamb�m há. tp-1as Não mudaram de Parti� se-us deverc:s sup<:dm'(·s IJfU'':I, t.i 11 fudas Industrias CatarinenscG �

,

,
do: CatUI1OS' Neufert e com 3. vida, 9'i�u uma obra q1.1(- �� A N T I FERRUGEM tlB I H A R e.i<·-------------------------------------ll Balsilli l'e]lr(';t�njf!. um lt1ljjulso· f;t'lll Vii' te,

��:=.1IIIIIImtllmtrtJlnIJIIIIIIIIIJlUnl,mlnnllllnUllllmlllllrnmllllm'It";_=.•� _.
I. • .�

= � _�_.���������� �=r::V::'::�lltllra ariíil1.ÍI'Q '"" I,OS-�; T I N TAS contra Fogo nB I' H A Rf'

....

__====_-" Materni�a�e Els��b loe�ler �=-�;_==: a '1;n Rus"''''''s''' I-a"'... lIle��W..·.·'t""'a'/,:�,,,.��.,,s·'1IIlf�u'�a��'!iIIi@ça:o'
�; ii A mais sensacional e valiosa dCSCObe.::':�:='

lAJmIH BLUIO'íNAJl ,��nos ultimos tempos em material Quimico.•Ja apro-�, ��vada em toda Alemanha - Austria � Ungria e
:: rA,JlTOS � PA�'I'O SEM DOB _ GBAVIDU • ��Europa central, ,

:: SiR��L:�����ÃL -

p O II· II! C a do B r a s -,I �i De.stroi por comple.to a ferrugrm dos fer�osc=aços
___
§ CONSIJl,TAS IIE'DICAS D.iA.'1t!ÃS � , _ 11 HO&..U!

__ ( ��e canos, sem prejudicar os. metais.
.

i� Não te� mais necessidade de iin;:pa.Ias e ;garan";-.tIlUUiUIUIJII"Imi.ItIJluiullllflllUnf,iIlIJUUlIIIUtlUlUlllllllu.im' � 'Comentarias do J'orndl «Pravda» i;�e����,>.maiS de 10 anos.a conSçfvaçao perfeita dos

POBUO&'ÇO-OQ I [:..lpr"..:Juz,·dos na Ra'" dalO de Moscou �amo�;�a��l:Í��:l1i����i=ade :����r:;ã�o��o ;r:�b , U liO � uu .

�presentante exclusivo para toda Santa Catarina.
.

.. LONDRES', -

(DF) _ Referiu"' ',Os ésfotç'os qúe fazem' os im- t� REPRESENTAÇÕES REUNIDAS "W E ,S T"
dO-SE!! à situação, po{ítica do Bra- perialistas norte-americanos (lo �LTDA - Rua São Paulo, 2922 - Caixa Postal; 662 e

sil, o jm'nal "prilVda",. orgão do seus, esbirros da América Latina ��5g9 - Endereço Teleg: REPREWEST - Blumenau
Partido Comunista da URSS, fez para. suprimir ptCJo terror o mo- �Santa Catarina.

.

cintem o- .seguinte. comentál'ío, vimento 'de libertação naci'Jnal�! . ECOll()lllise '-1' E M P O e DI N H E 1 11 O:
'

que 'foi reproduZido numa trans- serviriio somente para despertar ��usando D poderoso produto ANTI FERRUGEM "B I
'm.isa.ft(), da RádiQ Mosc>.)u, ouvida 3S forças que porão fim de uma ��H A R" que destroi por completo a ferrugem.

vez por todas, no domínio doi':�: TINTAS contra FOGO? "B I II A R" a mais e-

Estados Unid()s". �:conomica e conservadora eterna .

�� FABRICA DE PRODUTOS QUMICOS "B I-
�jH A R" ANTAL KOLONITS - São Paulo.

.

�"
�,{"I"'''"'tr'�(,;.0."'''·'1�'f-.r.o::�,.,�ç,.("j."'l!n�r.o.';l.�e�.�oc:.r" r,.,,!.r;tlC,.("J.""';.�.'j.Cl.("':.("'.O..e;.,.:..C.C,IJL.•""Ieo:_ 1',)
._ .......'�v.'-' ..L.. _. •. '. -,.�.'_J. ' ......u.'.'.' '.'�•.•.. _:3•.:4 ).c..,r;.:,a, ) ........ · •. �..:.6.:,•.A .....:;.:..).r..o.o.oe(.,,.o.,,.�

Os
-

C fi. n if i d a t o sê
do §

BERICHTE

. MEHR Uj,\fLAUF*GELD NUR DUItCH DIE
.

LEGISLATIVE

'" - RIO, 10 (Meridional) - Eugenio Gudin, Prae
.sident. dl?S Instituto Brasileiro de Economia,' brasi
lianischer G-ouv.erneur des Interuationalen . Waehr
rungSfonds (]fMI), Generalsekretaer' des Fachrates
fuer Wiitscháft ·und Finanzen wld Professor der
Wi.rt;schaftswis8ellSchaften ist der neue Finanzminis
ter Brasiliens; Bei Antritt semes Amtes hat der Mi
�llster unter anderem erklaert: ''Wenn die Legislative
sagt' gib qeld aus, so' werde ich ihr sagen muessen,
dass ich kein Geld habe; Es gehoert in die Kúm
perenz ,der L�gi,slative, neues Geld in deu Umlauf
zu bririgeri. u:n.d: ich werde ihr diese Verautwortung
nicht .ab:t;lehInfen.und selbst uehernehInen. Wenu Kos
ten éntstehen, die ich nicht bezahleu kann· muss mrul
mk die Autonsation dazu geben, neues Geld in Um-
Jauf zu,bringen. Icl\ werde nicht die Hintertuer des
;�âiskônts benutzenH• -

WEIZEN FUER. BRASmIEN
---.-._'

.-�-

R E, X' S.
Assembléia Geral Extrao;rdinária

l,a CONVOCAÇãO

VERTEIDIGUNGSSYSTEM DER USA
PA.ZIFIK

TOKIO, 10 (UP) - Aus autori$ierter norda
�rikanisc4er "Q4eUé verlautet,' dass. die USA ihr
Verteidigurigssystem des Nordpazifik mehr auf Ein
heiten . der Luftstreitkraefte mit grosser Beweglich
Mit· aIs auf' Land� und Seestreitkraefte aufbauen.
waehrend die Infàntérieverbaende' in·Koreà und .Ia-

. pan zah1enmaessig rEiduziert odeI' auf Gebiet vertem
wurden, die weiter von der chinesischen Kueste ent
fernt liegen, seien die in Japan stationierten Luft
,verb?-ende ver�t��rkt'worden:

"Os imperialistas norte-ameno'
c.anos €J seus lacaios brasileiros _gllllllllll'llllllllllfIIIIIIIIIIHlllnu_�decidiram livrar-se de Vargas
por acharem que não €.1'30 ele o � S. S. Vai á Ibirama? E
homem suficientemente forte pa-

=
-

�:d:'r:S�::::�i,men:��de :o:�n::� I H l1óã°r lrredi"lsÉ R nG ; .Quebranu"o C'ah'"ecaas forças patrióticas do, país e = .

esmagará o movimento de re-
== que possui os melhoresª

.

t-
.

d� =_ quartos e o'tima COSl·--_- HORIZONTAIS:
. SIS enciru ao 'colonialismo v 1 _ ApaixonadJ ard:nte. 2 _ Despreza; ligaçã,). 3 -IH D U S T R IA' R lOS Br-d.'Jil pE>los n1'Jnopólios dos Es- ê nha. Situado no ponto: Executado C) mra.,;lÍdez (interJ2ição); outra coisa; pronome

de Teso·urel·ro.Auxl'll"ar
tados tJiil.idos_ ª mais aprasivel da cida-ª obliquio. 4 - S·arcasmv (pI.). 5 '_ EstabelecimEnto madcÍ_

=_ de., =_ reiro. 6 _ Famoso; sobrenome: luz que emana da Donta d,os"A imprensa da América r,a- d d 7 I
-

..

c::==- H O T E L B E R G =_
·e .:8. _ ns.rutr,'-'!nto que E,�rve pal'a 'Entornar o liquido1 _ Torno público que, pela Res.olução n·o 1.709; foi d.e- .tina informa que se preparam de um vasilhame a outro, através d) gargalo: nome de lima

terminada a realização (j,à concurso para o cargo em (�pigrafe. g:olpes de Estado, reacioná.rios - 1e[ra 3 _ Lig"r' nor copseguinte
1 � 20� �1 �9�1��u�ib�'J:c:reF�a��nilitÕesR��t�����ag��s ;,.;. . Chile, países � E M I B I' R A M A �.

"
, -

J

. .

Edital dé Abertura, publicàdo do Diário Oficial da UniãO de que ce�tinuam se atre�€'ndo, vez - _.J -2.3 � 5 6119J54, documentoS' êsses afixados no Pôsto .de Inscrição. .

por ouir2, !.t contradizer :t Wns- ?;fIIIIlflsmJn"nmnnmmmmm;::3 - As hiscrições permanecerão abertas no period:) de hingtoh,
1,3 a 30 de s,'i!tembnD, e s,men.Z!te poderã(} ser requeridas na A_
gência do I.A.P.I.. à Rua Nereu Rumos, s n.o., Nesta. f�------------

. Alexandre Gomes - Agente' { A R G A S
FA'BRI(A DE CADARÇOS E BORDADOS MACO S.I: Para FlorianopolisAV'ISO AOS ACIONISTAS Expresso Blumenauense Ltda,

FIcam convidados os s.:::-nhores acionistas do Hotel Rex
S. A., a se reunirem ·2m Assembléia. Geral Extraordinária, a
realizar-se no dia 30 do corrente mês' de setRmbro, às 17 ho_:
raso na séd'e da S':;ciedaék� Dramático Musical "CarIes Gomes",
à rua 15 de NO'll·2mbro, .na cidade de Blmn.enau, afim de de.
liberartm sôbre a seguinte:

.:. ORDEM DO .DIA
1.6 - ratificação e aprovação do aUI110nto de capital de

Cr$ 3: 000.000,00 pará Cr$ 4.500.000,00, autorizado pela As
sembléia G02ral Extraordinária de 17 de nov,embro de 1953;

2_0 - alteração :pa:r:cial d·:s estatut.os sociais;
_

3 . .:) _ outI':s assuntos de interêsse social relacionados
com a matériã da convocação·

Blumenau, 9 d,� setembro de 1954.
Gus�av Frank - Dír.etor_

IHSTlTUIO
Concurso parQ o cargo

GUTEN APPETIT
�;
• "J'.

H. E. C· Azevedo

PROFESSORES

Acham-se à disposição doo srs· acionistas. no escritório
da. sociedad:-�, iDa Vila ·Itl::rup.ava, Município de Blumenatl, os

docum'2ntOs.:. a <]_U\!, se' rt?!er.e o adgo 99, d'J decreto-lei nr.
2.627, de,,26 de 'setembro de 1940.· .

Bltimen'au, 30 d= ag::sto de 1953.
C. H. CONRAD, Diretor Gerent.::� 'Ínt,

Rtia Cuiabá, . 114, atraz

do Hospital Santa Lsabcl.

.

DAS VERBOTENE FASS,-;:- Auf der englischen Uni
versitaet OXford bestand· 'frueher' ehi strenges Ver
�t, ·:wonaéh .die Stu�ierenden ..weder. 'geistige Ge
traenke zti. sich riefunéu noch in' ihrer W-ohnung ha-
ben durfteu. Eines Tages enuhr der Rektor dass ein
Student' em, Fass Wein zugeschickt erhalt�u hàtte,
liess ihn, sofbrt zu sich rufe,n und .fragte ihn· wie er
dazu . ;komme, deu Universitaetsvorschr�ften'2U.widex
zu hande1n.· .'

SehneU entschlossen' antwortete der Student:
"Herr,Reckttor, der Arzt hátmil' deu,Wein zur Kraefw
tigung verordnet."

,

. .

.

I' .

"Nun", meinte darauf d.er Rektor, "glauben Sie
'\Virklich, das Ihnen d,er'Weipgenuss wieder Staerke
'l/"erleihen werde ? Ha:ben Sie noch ei�eu Erfolg ge·
sehen 1" ,: "

.

. jfGe.yrlsS", l\Il3gn:ifizeilz" •.al1twor�te da der Stu�
d.ent. "AIs' ich das Fass bekam, konute ich' es mit
beiden Haenden kaum vom Boden heben, 80' schwach
war ich, uncE jetzt kann ich es bereits mit einer ein*
zigen Hand in die Hoehe halten'f..

. 'peio present:! edital de' convocação 'sã,:) convidad':JS os
senhores 'acionis,tas da' sociedade anônima Ind'L'lstrias R';uni�
das Rio' 'do Testo S. A., à.1't3Unirem-se em assembléia geral ex
traordinái'ia. qu�: selá realizada na séde social, às 15 (quinze)
horas do dia 22 (vmte e dois) do corrente mês, para delibe-
rarem:soSr.!= a segujnt� ,

'.
.

"" .'. .
. ORDEM DO DIA

1) .Assunt.os .d.e inteIxsse da sociedade·
.

.

Rb do 'Desto, em 8 de Setembro de 1954.
HAROLDO'HENRIQUE. LETZOW. Dir.

I
[

Dr. EDGAR BARRETO
ADVOGADO

Consultas das 9 as 11
e das 4 ás 6 horas. Rua
15 de Novembro, casa
nos .fundos, ao lado da
repartição. do Imposto
sobre R.endas.

VERTICÁIS:
1 _ Delta; behida muito apreciU(k 2 - Devor.ad"or: po•.lo austral. 3 -- Zombaria; símbolo químico do sodio. 4 -

Do v-:rbo ir; calcular. 5 _ Juventud2. fi _ Resvalará' 7 -
Sllfíx�; L�llda. 8 - Isolado; morra; chamamEnto. 9 _:_ lVIes
do ano· 10 -- Prejudicado.

.............IIIaCn'J
·0 ........__10.

�_ '-'âN". SANTA, CATARINA S� A.BANCO INDOSTRIA E (OM�R(IO DE
--

... ....._. _.aIIo...
- l\btriz: I T A J A I -

Fumlndo em 22 de Feverei1"(l de 1935

Capital �. .•• • ••

Fundo dé Reserva •• - •••

En'd. Telegr.: uINCO"

Cr$ 50.000.000,00 .

Cr$ 50.000.000,00

. , • I
Cr$· 100.000.000,00

Total dos deposIt.oS em' 31j3154, mais de .. ,.. Cr$ 879.000.000,00
AGENCIAS E ESCRITORIOS NAS PRINCIPAIS PRAÇAS DO ESTADO
DE SANTA CATAR! NA, NO RIO DE JANEmO E CURITIBA

DEPOSITE SUA.S ECONOMIAS NO 'INCO' E CONTRIBUA, ASSIM, PA
RA O AUMENTO DAS POSSIDILIDADES DE FINANCIAMENTO DA

-PRODUÇAO-
PAGUE (OM-E CHEQUE-

•••• 1

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I
SE OS OLHOS' daqü.ela'jo ..

, vem fossem diferentes, scre
dltarlamos na importancia' dos
seus esfcrços- para ser ,uma

mulher p�rféíta, O cuidado
que ela tem com a sua pessoa!
Quando sai de casa parece u

ma moçafugtda dt! capa de H.'

ma revista de luxo, O ssu eIt'.
gante talllunr não faz uma 1'11-

ga, ,IS SUM luvas são imacula
das, as meias Q2r,feUamente
esticadcls nas pernas deptladae
E não ,faJ,emos do seu rosto,
:in bem maquilado, não fale.:
mos dos seus pu!J;?lo;'l de corte
magistral. Perfeiü�i
Mas c .mo ?, (lU", f S homens

cme Ih: giram em torno, atrai
dos pelo seu fascini'o, se vão
todos, um a um'?" Como é' que,
aos vinte anos, ela não tem
ainda um noivo, isto é; um

homem q ue a ame tanto ao

pcnt de desejar passar a,vi.
da com ela? Que ela knhr.
pPi'('ehicin ;5[,0 e sofra t'Q]U is
t", os seus olhos dizem. São
.Ihos mclmcolicos, dr- anima,
zinho ntemorisadc- Parece que
ela :lergunh: "Por que'? Faço
�ud, para agradá-los!".
Nós sabemos !lorqllc, E' a

idéia da perfeição que a pre
judica, Os homens a admiram
é cer .o, mas ela os intimida
us cansa. Os homens, quando

':._'OURADA - O dirí.'tOl· da !lenUenciária de Lima. (Peru>, estão com um., mulher, que.
'stá emjrennadu em encontrar meios de dlstraeãu, para os seus rem ctist,pnder' os nervos . .Ollte

"IHJ5jH,aes": Ag'ora resolveu oferecer-lhes uni espetâeulu no- mnS para a RIU! prIma Catart-

�{j _c, ,emilcwl��nl.e; re�liZ!l��" (!:ntl'O dl! l}.l'O!l�iü lJl<esi,�io, uma I -, ._ -- --

\'�rl'l[l:l de touros, D(j�q ü}tu'{'!1'os_ !li'oflSS1Gn;US se exmram no

N"
.,. ",

il!_l�f'O� ('1!l efl,mem�H'ai;ã{J an DiU uo Preso, reeebendo as mato,

ao 'n'tnrrnmD9.N,'e5 i1v:H;oe§ dto tMas. ,

f .6 U pU�
H ôiafogo.,

A mulhcr que (" ama apr":'.
�ia ail; oi teu maior defeito, A

, nwllwl' que já não t,� am:l cri-

11 iea ..,te: a tila m!liol' vjrtude
i
I Ah!ltilHtS mulhr>fes �ãíl
: (_""i,linl>nP húbeis ',mto n I

...-._iiiaiSiiEFilliiiôl'T'_--iliRRíiiii- íiiiiiill.l t�71c(jllu':n' llln llol":) (,Dl110 no .- :s: -

A N UNe I E M I' pel'{] (':l!" li: 'l.ss�m ttm il�(I1pre flUa XV, l!trO -: ex, PQ.t.l. UI

ri
um II ]!VO, l1ü['em í1\lnc:! um. ftLUMENllU

N E S T A. F O I�.,. A marido, 'A__ __IIIIIIII_..�:

E:'WIImmmUHmnnmnUlIIIIIIIJUlUIIIIIIIIUllllíIIIlUIUUmmlunmmmllllllnum llllllflll11111l�

I Doenças Nervosas e Mentais I
I CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DA GLORIA I
= =

E ASSIS'fíl:NCIA MÉDICA PERMANEr-ITE A ISARGO DE ESPECIALISTAS ª
- -

E ABERTA AOS MÉDICOS EXTERNOS ::
- -

- -

E ELE'11UCIDADE MÉDICA - REPOUSO - DESIN'i'OXICAÇCES a

� ALCOOLISMO -, TRATAMENTOS ESPECIAL lZADOS -- �
: Avenil}a Munhoz da Rocha Nr. lM1 - TelefolJe nr. a o 5 5 I
:: ENDEREÇO TELEGRAFICO: "PSIQUIA'I'RA $
: c Un.I T J B A P A a A :N A· 5
-

+ ". "_
.....

-
-

!'"�IlID�_�IIUJ11111l1'ilUllhOUJlilllmf!PI"' 111'IIIIIIIIUB"
..

4.a.

A AVEN'l'úUA FRACASSADA - 'Cinco jovens· alemães
deles ex-oficial da "Luft\vaffe", Helmuth Helnhardt. 'há al
guns meses resolveram sair à evantura a fim de tentar for_
tuna no Novo Mundo Na Fl'ançu. finde se encontravam, jun
taram 2. SOO dotares e compraram um velho vapor fluvial. no

qual desceram . .! Sena, rnmo ao oceano. Contudo, foram pre.,
:W8 �1(1l' haverem roubado uma garrafa ,ct.' benzínai- Assim que
.recupernrnm a Iiherdade, apoderaram.se do, iate ttl.'ibmteo
"Oriou" ancorado em Cherburgo, e tF.n'naranl o rumo' do
Brasil. Mas sem gasolina e sem viv'"l'l?;; llã" foram longe.
/\. av."nt.íi1&, fracassou.

CONTRARANDO � Elemr'lltil!< [Ia nollúÍu argentina daram
uma batida ii herdo do v:t�mr ·nOí'UEgH!"S, ;'lhrwpiat.e"l, que
!;e enenntra v�t no lJú1d(., de EnfiHis Alees, Na fli�it(iili.é ([fi na
vio t...·;tíH i'n.enutrIHÍo;; ti f�nO naeotes ue. etgarros ê 1iO' eompar;
tlmeut.. ti.! "o['rente d:l aneora fnrmn descobertos aparelhos
Hlec:n.1Cl}s de nlta. precisão" .'ütllJl1S de nylon e 1.200 pares
de. m"i:lP;, 'l'mll, 110 valíll' dt tHiO wil l)êSbi'Í.

'

() HOiVíEM DO HOSPil'liL --- O homem foi internado num

nosp ítal fC'lIl Wasnmgtou, em estudo do coma, 1�l1l duns se

manas ,�'k ingeria umas 700 jrilulus de aspi'!'iru. »endo que
;jOO pl'lo morres tz.rtum sido tomadas hora" untes de sua 11:::5.

JJitalizaçã�. 03 médicos eX,::lcrimcnlnram então ,) rim a1'Ufi
<:k'.l. um aparelho' complicadíssimo, aperf'eçocdo no Centro
Médico da Universldade ele Georgetovn- O rim extraiu tal
quantidade (�" aspirina do sistema círeulatorto que �) 'paciente
começou. em poucas heras, a sair do estado comatoso. Os mé
dícos verificaram que, nesses casos, o rim artifici:tl real Iza
/)0115 milagres,

FABRICA DE MAQUINAS E FUNDI(AO MORITI
•

De EDMUNDO MORITZ
Rua Uruguai, 3U - Caixa Postal, '74 - Telegr-: "MORITZ'''

--ITAJAI---
'

l:"abl'l�ação de Balan!:,as de 2U, - 30 e 4.0 kM. - Bombas Inglelll' do
1 11-' - I�lxo para serras circularei - Furadelfall lIarlzontMa pa
ra montagem em armação de madeira - Ferragenll t!ompletaJt -
Serra fita. - Plainas simples, 50 cento de largura - CillndroJ pa
J'a pndarlas, moendas para cana. e dragas completas para areIa e

pedregulhos - Oficina üe tundlção e estamparia. - proJeta., '1r·

çamentos e demala lnrormllçile� na Fi1bnca.

o
PAU
DãAGUA

continua

dia Piano
tocando agóra

(ASI
WIUY SIEVERT S. Ã.

(omerdtd
Rua 15 de .Nov. N. 1526

SIEMENS DO BI<ASIL COMPANHIA DE HETRlC!l)AD[
lHO U[ ::·.<1�iRO $1.0 f'l"utO ,ORtO ItUi.! RECIFE: LuNU�IN"

.1\11' '(CI 'r!.lI!J(H.,f,:,� ;:"1 �"'I\ Ou�lIor.Ut i.Col.,.H )UIII0I,120 'lua CÓn(lHl,ilu.�r.1 KIi!,.l C�:m\ n::

o ]JOi1Wil1 que te am3 aere...

��it_1 1mBI) :Íli na" t"::;1 menti. I
Uh. O 11 l11fm ([j,p J3 tP ama f
Il,in ::;r-rpdiw ü< iH na Ilia \,pr.

"

[hel.· mais "inc"rn,

CONF'ECC{j}!;� FINAS
PARA 'HOMENS
rr L O R D"

ALFAIATAplA UDA.
Rua 15 de NOVellllJfO, 1192
_ 1.0 Andar _ 'l'l'leton" t:l4�

ill.lll\leNAiJ

d I�

!!�lft:'tJr4D'f} RI;:(�!J;;I�:

HÜ:1 Fh.r1:lnn pi,h'r,ln, '�jcl
.

4��':j 'í't-!. .I t;�:H

INSISTIR sobre as nossas

ícléias é tã� úanoso'qllanto re.

nunciar a elas Sim luta· E'
pr.�ciso· fa1'11', compreend<'r' e

reslizar Os !lass:,:; ql12 consi.
deram::.s nece.s.sárL s ">ara man

.er vivo um contacto. Para
isto,

_
'

_ .. se houve uma' troca ,de
palavras' duras com o homem
que amas, lüíJ t."' transformes
em "mulher clt' lledra". IJ'lici2 i
o dialugt,. Aos poucas ,}11C �!l. I
trarás rrwcl -: (j,:, rU:t:ê,.lo com-,

!)l'eenol'j' onde errOjj e ('on_1I vell�ê-Jll,

I ' ,. se o teutrabalhn te pa-I
1" ce bem feito mesmo se não;
é proci<w.rr.,:mte a!]uele que 05 I
teus supcri:rcs qu�riam, não i
quebres a harmol1lu das rela-Icôls dedenhosament2, Procura
êcmprr:encier o seu Donto d·e'
visb .:: c�·l1tel1tá.los, embora
sem renunciar ao C1ue consi.
deras não só justo mas util.

.. , .se a lua criada t� irri
tou não lhe mostres a Dorta da
rua, Pensa nas razõl's

-

a..� can

saca que �odem ter influid,)
na atitude dela G modifica a

, il� :xnrabilidad.:_d:_tua� 1
... se estás muito cansada

fHtr';t ac:.;mpanhul' teu marido
ao cin:ma não recu.::es o sel!

!convit:" c' m I xnressão ofen
dida. Pr')cura compreende-r
que pIe t:m blvE'z necel!.<;ida�
de di" distraii' o seu '2spirito,
e faz um sacrifício.

se 05 filh_ 5 tE' irritam
n�n rd1 tra'/� t:onl0 ver111e2. Df;

;oven,-: são teimosos [>Ol'que '''o.
(['em íl1 o JW-:' PI'ü{'iira Íazer-w" �
ccmpl'e' mlei', t;.', cOJn[>l'eE'm:W
los.

Em suma, lL'it�ra amiga, fa
cas tudo Dara não interromper
� 'dialogo". Pode crer que a

verd�dcira morte é ,,,sta: o si
lencio que aprofunda a incom-

preensão reciproca ·2 transfol'
ríla dWIS criaturas :feitas pal'a
nm::n'-s!' em doi3 ini!_n.igos._

Ojatr-jbulãoi' ...m llta. Ci.t"i'l1tU&
D A jj

'\FAMADAS CASIMIRAS
,r N ,O BIS�'

Marca FabrU da mellloJ'
1!J. .Ifmlra do Brio.U

Linholl é

1,')dl'l Altaillt9 I

�
I

Não se adiam, porq�e a fatalidade vem i�cs�e�ad�menle.·
Adquiria a sua tranquilidade
através de um· seguro conira �'

t� .I
,

MUrTU! ; (ATARINENSE DE SfGimOS G�RJUt
UMA ORGANIZAÇÃO A SEU $[RVIÇO
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quatro, semanas

r"nHl'cuth'Jl,s, saldará o quadro
do üíimpieu, amanhã ii t�·dB.
,cu penúrtímo cümpromis�o·'. n..

rUfU'J do eampeonabo profissio'.
na i 61'2 sm andamento, dBU'do
;:QJ11Dat ... ' :lO ccnjunro qf) Vasto

��€H!') dOil1Íõuios
:.. lodfl ::':2 E:IJCÚiJll.s. iii\'iêf:J:, poie
L� ."'llpttY,H '_} lJrâ&o por �;,;:l f!!

pÓl.tiO C'0fsl i)

V\'H�t.J"n P1!..va, pseolhídcí- dl.� co

rnum a\!flrt1..'1 p�Jf)!1. Tnendatárjas
das duas agremlacõas, será o

ITlediadur nu rnatcn .

. $

jamnio: fll.110U (l(JftJ m'u ap,l1o t:

prestigio a,,' empreendimentos
dignos de nóta, E multm: mntnr PEÇAS LEGITIMAS

. Ca", do Amerf cnnn S.A.
Rua 15 tl .. Nov<!mbl:'o, �73

f O R D

� O intel'"cs;s€o reina,nt<€, em torno
do aeorrteeímeato, dado que o

mesmo cecrrerá soh II luz d'.JS
,1'r:f1etarl s d.1l praça

� til II Ii Ii I! 11111111111!l1 I llllllllllllllllllllllllllUIII i!lli i 11111m II III ItU f111111l��

EM. 'l'EltRA E NO AR 5
PERFEI('AO SEM IüUAL �--�--- �

=
..,.

=

i
"'"
:=:

I

I
�

: PARTIDAS DE CURITIBA E FLORIANOPOLIS ª
EReserva e venda de passagens: Duque de Caxias. ] 66=
g: - telf . 137B - Blullíenau �
,llmmllflllUlIIIUHIIUllfJilllUl1llllllllUmllJiflllllllillllllllmllUUmllll�

li "Cidade- C:�l"I'i;;{I" o quadro dtO

l'(>ix�ir!nhtl." que na tn;rih· da úl
tima terça-fc'ira bateu espetacu-'
larmente o decano do futebol

parana.enso, no Estúdio
Ba uer, por 2x1.

VOLTAM: A CAMPO OS
CRUZEffiISTAS

a marcar expres-

secundár-ias tarn-

d� setembro, fez en- IdireI8:i't"s do grernío I
-

----·,!ldo Ü'of€U a que ff'Z 25 anos de lutas

POlIIrlo título ele

I
Blurnenau )

de futebol, BD ii BALSINI (

I (�-s::::::..�__._���.:::.__jt

a. frirrna atual

l!iant� ntl13ram de mhdo espeta

cular fl'"ente (\D Ipirang.a, pr-e

garrdo ao campeã.c> da. tenljlol'a

da de 53 grande susto. Não

conseguiram fugir à, derr-ota, to

üavta venderam-na a preço bas-

Clube de Xndl'êz de' Blnmenau,
convida todos (JS amadores desse esporte, para.

I
tomarem j)]rt"p ou assistirem o Torneio Relampago
de Xadrez, a realizar domingo próximo- IlG Salão

I Paulo Fischer. ba lrro IÜ� Velha, com 'início às 8,30

! :1qtns. A nIRF:TORIA

Pa_'] p,ronta entrega:

TRATORES
T ,1NK.E -- HOFFMANN
de Salzit ter - Watenstedt

�U�G.H (l•. , H. fi.)
Alerilímha.

nu. RENATO CAMAR.A
DI f'nl::�': ]111f:i'1l�ci'� - Op(·L.�I;ÕL"'..:l - ... Ondas

Consultória ti l{ua NtÓI eu Ramos
1226

Motor de 2 cllíndros, O"LEO cnu, de 22 HP, Cambio
de fi marchas p, frente.

Equipados com L15VAN'1'ADOa HYDRAULICO
ARADO de DUAS AIVECAS.

O· 'I'RATOR Df� CONFIANÇA PREl"EItIDO
SUA GRANDE ECONOMIA E RESISTENCIA.

PECAS
FORD � CHEVROLET - Linha MOPAR' etc.
Caminhões F. W. D. (USA) a.té 35 Toneladas.

CONCESSIONARIOS para Santa Catarina:

E ',( E S S O R lOS'

-1OIr_
-
...
""
...

"
..
"

. ,

.. '

Rua J5 de Novembro, 983
'

.. -,. Fones: 1324 e 1713
AUTO COMERCIAL IMPORTADORA S. A .
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RIO, 1Q (Me.ridi-:mai) - O :;;1',

Frota Aguiar apresentou, on

tem, li ME>sa da. Câmara, proje
to de Iel da maio!"

' relevancía,

c Ispondo sobre a venda de ímo

y?b dos órgiíos dá previden<,ia
eocíaí.
Dispôc o 'artigo 1.0 do- citado

r.rc-jflto que & segurado obriga
tório das instituições da. preví
dêncía Rocial até 69 anos de: ida-

SAJ,OlVIJiO ftfATTOS EDOAR l\IULLEIt

RODOI,FO" HORNBURG

;NESTA FaLa

de, que ocupe ímovet residen� 10 por cento para as que ultra

daI adquíz-ldo em <rtw.1Quer PIa-I passarem. esta quantia, sendo

no pelo Iristrtuto a que está fi- que as rmportancías pagas pela

Iíado, fica com o dírettc de ad- segurado; 8& Iristttubo a qUill <!S"

qui1'i-l0 nus cOIi!.lições em que I tá filiado, a título de! aluguel,
estíver oeupndo pelo prazo

má-,
serão deduzldas em favor do

"imo. de 20 anos, acrescido de mesmo 110 preço da operação e

10 poi- cento para despesas do os alugueís em atraso serãc in

udmtntstracão Os de mais de cluidos nl} pr_Poço elo; custo, Outro rentes ,da. ,citada operação imo-

60 anos seriÍ. facultado. o prazo; dis:positivo de interesse é aquele liiüária., a respectiva instituição

d� .15 anos paru liquidação da que obr!ga. os Instit'?-to8 :: man'lil �reviden'cia social. fará tlXÍJ
dívida, !tal' serviços de asaisténcía ao adíamentó, eómputando-o no

Os juros serão cobrados à ba' segurado em operação, imobiliá: preço da. venda do- ímovel.

se máxima 'de 8 por cento para

I as op"rações até 200 mil eruzeí

A ' ros, 9% até 300 mit crw:eiroa e

ANUNCIEM

PARA
DEVEMOS VOTAR EM

EMPREIA FORÇA E LUZ SANTA (ATHARI",
,NA S. A. ,BLUMENAU

Aviso de Interrupção de Energia Elétrica
A "FORÇALUZ" comunica Que no DOMINGO

dia 12 de SETEMBRO corrente, das 7,00 às 8,00

hrs., não haverá energia elétrica nas linhas de dístrí

buição que serevem as ruas

. SAO JOSE', PETROPOLIS � VITO'RIA,

por motivo de serviços para ligação de nova subesta

ção transformadora.
Blumenau, lO, de setembro de 1954,

EMPREZA FORÇA E LUZ SANTA CATHARINA S.A

GERHARD C. F. NEUFERT
Um
duas

o PLANEJAMENTO URBANISTlCO DE BlUMENAU
.SEGUNDO AS DIRETRIZES MUNICIPALISTAS DO

PARTIDO SO(IAl PROGRESSISTA
Blurnenau, queiram ou não os retrógrados, acreditem ou não os

pessimistas, concorram ou não aqueles que não acreditam ern sua

pujan�a, c.::.paeldade ô:: expansão �? destlno histórico grandioso que lhe

e�t[" assegurado, virá 5(1' uma das grandes cidades do Brasil, um dos

Est:ios ti", nossa gr,mde7a c civilização,

A capacldnde ríe t"nhalho ordeiro, construtivo e progressisto. di.'
drde Delo arôío f!.cl(� Getúlio

rr�u povo; SC'L[ 1\1to padrão ü: industrialização. capacldade que Só fi
votava ao Irtneu, o lugar d!e

cultura trodíctonaí pode assegurar; seu espirita de economic, has�ado
----- Comandante da ínglorta bata-

na pequ;nu propriedade e amor- à terra: o desenvolv�mcnto da ínstru-

P I
li. < •

t
.

,

t
li's 1)('10 enfraquecimento da

cão nos mals variados grau.: e de maneira g;oral - constituem;;. ga-

rome e eXI O'o
.

concer o
autorrdade do Presidente da

rantía COJICreta, a certeza evidente do que afirmamos. Blumeriau será I.1c[JlÍblicH.

ur.:u' majsstosu eid.:.de, parque industrial, eeutro de. alto comércio, pon- "

N€'Sse trabalho, esmer.ou..se

til.haétl de arranha 'céus, av rnídas grandiosas, soberbas pontes, belos
em habilidade e dissimulações

parques, jr,!'dins atraentes, snnocda, limpa, urbanízada
- pois para isso

de 'hol"e .'no 'Carlos G"omes mas', as suas atitudes 1'3.0 de'

e muito mais, coutamos com o tempo, este fator desicivo, irresistivel,
ontem e o povo nã i as -<,sque-

que sazonará as rrutos da semente de civilização plantada por nossos
C·3U:

nncestraís qu.::. vieram'" essas pIngas <'12.1' ao mundo um exemplo do que
1.0) - Caso T-Zl1f.:r',) Caval-

p'1d� o idealismo sadlo, alíado à capacidade construtiva, ao espirito, ao
cantí: quando êsse Deputado

realizador, no amor ao trabalho,
Conforme já divulgamos, realí- .

ÍlumJnl:n1te. pela vi!:kncía e

. Sim, precisamos do tempo para endircltar, estruturar, eorrígír, sa-se hoje a noite, .no Teatro Car- pel ; audácia, tentou desmo-

plall€jê,r aquilo que os podere" públicos, em eírmtnoso descuido, não los Gemes, um concerte slnróní- ralízar a policia do Governa-

souneram prever e que hoje nos tolhe, embaraça, dificulta, apezar dos _

co pela orquestra da distint� so- dor Amaral Peixoto, genro do

,�SJ"�rços, não se pode negar, díspendídos por poucos mas �inceros adrni- APO'S O ROUBO O LA ... ,ci:dude, CD�l. a colaboração do Presidente Vargas, encontra

nístradore i, aos quaís apenas podemos erttlcar, crtttea sadia e constru- Curo Orfeomeo e da banda d� mu- no Presidente da Câmara a

Uva, o' não terem cuidado do qu� se ncs afigura O; pento básico, cs�en� DRÃO F,,OI' <P.RESD,. PELO
I

StaiCrUl'u.dO. 23.0 Regimento d.e In.fim- trinchfira para sua manobra,

.r-ial índíseutivel, da. expansão e progresso de uma cidade digna desse

nome ..:....., planej.::.mento urbanístico geral. amplo, compleio d'Z toda GUARDA Nt\rURNO Com um programa caprichosa- NOSSOS CAND-IDATOS
Hlumenau, bairro per bairro, zcna por zona, custe o qu-; custar, enquan- U mente crganlsado, constante de

I
.

to é ce!)J, com urgencia, enquanto podemos salvar alguma coi"a. peças classicas de real valor ar-

Sem planificação não se concebe que na.d.::. de grande passa ser Voltou :'.') cartaz policbI o co- tistic.o� ;.ss� magnifica noita&-! de.

l':alizado, As causas mais simples, os menores empreend.imentos as es- nhecido l!'drão Acacio Correia da boa 'music.� proporcionará momen-I
15.00 para atestar e.:ta verdnde - Cf que não. for planificado, estudado, Silva, que tem. c,-:do o que fazer tos de enlevo ·z encantamento aos I

detertninado, o que não se submeter aos imp;rativos de ord�m. sequen- à policis desta cidade com suas aíiccionados d::!. dívina arte, espe-';

ela, contínuid�dI� estará fatalmente condenado ao 'fracllsso. façanh�,s !1.udaciosas de se apro- rando-se que o ::!.contecimento �e

O plano de urba.nização de Blumenau, plano de alta envergadura priar das coisas alh:ias, revestirá do mais returnh!mí' êxi
.

e !:oIto pr�ço, piano que só poderá ser concedido po� urbanistas de gran- Ainda ante-ontem, ás 5 horas to e brilli:mtis�o.·
,�

-\de renome. reconhecidos e altam:.nte credenciados para tal empreendi, da manhã, o guarda·noturno Wal-'

mento ou por firma.! especializadas no assunto e qu.� contem com (j demiro Rosa, mais conhecido por

C<)lIcurso de técniccs e artist!l� - arquitetos, engenheiras, ,:conomistas, "Chinêz", detev:., em frente ao

paisagistM. não deverá m_ls ser proteladl,J, Felizmente, embora n50 te- Hotel Br:,sil, á rllil 15 de Novem

nhamos pos .ibilid�'.rie de contratar urbanist::!.� do renom� de Agachc, bro, aquele perigoso melhnte, a

Stuben, Le Notre Unwin, já contamos em nos�o país com o concurso pós c furto qu. praticara. de um

de muitas firmas ::.specializadas e que, pelo trab"lho de equipe estão macaco mecânico, de um caminhão

plenam-:nte capacitadas a serviços desta natureza. Inúmeras cidades em de propriedae.� d!'. Emprê3!1. de

no�sa Pátri.:. ai estão para .atestnrem o que afirmamos. O plano de \lrba- Transport?s Frenzel. Acácio que já

nização de Blumenau será :\ nossa principal cruzada. nosso id,�al cl� ser· cumpriu pena na Penitenciaria do

vir ao pevo, de não desmerecer da óbra de noosos pais, de! deixarmos Estado po� crime de furto, prati-

alguma cous:!. .:! nossos fÚhos: I cado nésta cidade, está sendo pro'

Pelo P�,rtido Social Progressist:l de Blumen2u I' c:ssado
e su� prisão preventiva se-

Newton Borges dos Reis rá solicitllda ao Juiz de Direito da

-

Candidato a ,":reador pelo partido de 2a, Vam, peh autoridade proces-

Adl�m'ar d:: Barros. sante,

(atarina�

PE'ÇAS LEGI'TlMAS
Land • Rover

"SAMARCO S. A."
- Blumenau -

r.UGENIO BRUECKHEIMER WOI,FG/\ND WERNER,

moo HERING ADALilERTO FRANCK

ROMEU PEREmA

ALDO PEREIRA ,DE ANDRADE WALTER WACRHOLZ

ARNO GUEt,OW

ARNO WEEGE

HERBERT ZENDRON

EDMUNDO RORT

WILSON SANTIAGO

LEOPOI,DO DLEASE

FREDERICO lVIANSKE

(�DisCD·Yoadar» sobre Blumenau

Observado Ontem A
Sêca A Passagem

D

COURA CASpa.

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AfECÇOES D8

COURO CABElUDO.
tivemos oportunidade dIe divulga!',

realizou·se ,n�sta cidade, dia 7

corrente, A grandiosa festa em

da Pátnn.
TOHICO (APILAR

PO� fXCElENCIA

Do
'Novas apançoes dos fun'lC:. i voadores" iriam !lassar JWirl

fiOS 'díSCQS v�u?ol'e�' tem sur-Ilocal onde pudesstm fotogr.a.,
�jdo i�m várIOS pontosf (In I f'l-los.

mundo, conforme o noUeiá.- Entret.anto, ha p.::lUCOs dias,
ri.o dos Jornais. Ainda, recen··-ês�c jornal publicou uma 'teo,,,

t�me:nt,� foi notic;iado q'.í(: da qu·" desfaz as dU'ild�'FJ

dais reportercs f; tográficos da (fuunt::l a identidade deS51('3

r·�vis a "O Cl'\12:ell'O" teria!!) lobjdos voad:res, nfírmâfl

se dirigido para Buenos Airp,'\, d::l o �'�11 autor tratar-se d,e

onde· pr,�tenderiam fotografar simples halões de matéria.

a passagem d'os exhanhos e plástica, para sondagel1s 1110-,

ellJ'ios::ls ,objétos, que Vl: rn ll'll'eoL gicas, cujas dlmeu.•

prl'ocupando os própriOS ci- sé).:;; são assombrosas,

enti.�tas<mundiaL", muito f:1YI- Apesar de tudo segund a
,

bóra :,eJa-.de �xt;anhar, q,!: no. rep.é1rtlgem <lest,,;, 'jornal a�JU
qU€:4?.s dOIS f._!ogr.afos tt::e" :>en; l'OU, ontem a noít2, cerca ãa:�
a (',_rte�a d�, que os dISCO,) 19 horas, bi observada ,rI: apa.

, EXA-M'-E -DE-CANDIDATOS riçáo de um "disco voado!'"

I;
sobre ,esta cidade, confcrme
dedarou o sr, Eduardo 'I'i�r-

A. MOTORISTAS ling, residente ,�m Itoupava
Sêca. Afirmou o referido ci.
d=:dã,:) que se achava em fren..
te á sua casa," em companhia
de sua esposa. quando obser
vava a lua sair da penumbra,
s:b as nuv'8ns, divisou um 011-
Je·.o ,::xtranho, que supus tra
tar-se de um "disco voador",
aparição essa que foi con!ir�

���-����"o.-'i���r.o�f�'C�"�-�·+ii
mada pela SUa esposa,

, <-..-

('Á"R G Ã'·S·�·· "·'1 so���erD:�docar�f��is����rt��
"disco voador", o sr, 'fierling

Para Caçador r,' -csc!are('.m que o mesmo a._

� presentava o- tamanho de u.
� E:q.resSQ Blumenauense Ltdll., �� ma casa. com cerca de 5 me_

Fones: 1620 e 1752_ !� tros de diametro, acentuando

..ti!i!i!i�!i!i!i��!���"m��!i�i�!i�i�ç� . que c objeto ficara parado sob

a luz da lua por alguns se

gundos, desaparecendo em se

guida, com -enorme velocida_

Por nosso int�rmcdia a Dc

lCf!aci:l. Regdonal de lIJIicia"
comu;nica. aos

. inten.-c,!fados,
que a comissão _

examinadora
de candíôatos a mü,toristas es_

. tará nesta cidade nos dias 13.
14 ç 15 'do cott,mte ,mês.

--�x--

IMPORTAÇAO DIRETA

Agentes
rrA U S T I N"

Peças" �r1ra: CHEVROLET, FORO, G. M. c., DOODGE, JEEPS, INTER

NATIONAL E MOTORES HERCULES
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