
RIO, 11 (Merid.) - A Exposição do sr, Eugenio Gudin tomou a
maíor parte do tempo da reunião ministerial de ontem. O encontro ofi
eíat do ·presidente Café Fill1a com as seus onze ministros, chefes dos
Gabinetes Civil e Militar, e chefe do Estado MaIor das Forças Armadas,
para. tratar da. situação -geral do país, durou duas horas, e 'luarenta e
emco minutos. E o ministro da Fazenda levou duas horas discorrendo
sobre a situação financeira do país> e sobre os problemas vinculados à
sua pasta., inclusive o cambial. Esperava,'sc, aliás, que· o sr, Eugenio
Glldin centralizasse as atenções da reunião ministerial e isso mais se
robusteceu quando o ministro chegou ao Patacío, na frente dos demais
colegas, sobraçando uma pasta volumosa. Dirigiu-se diretamente para o
salão Mouriseo (ante sala do gabinete de despachos) onde coattanou a
coordenar suas anotações, pelo menos durante uns quinze minutos. E
n'O flnal, a nota distribuida pela Secretaria. da. Presírleneín da. República,
tIue transcrevemos baixo, ressalta a ímportancía rle sua exposiçál}.

Nao está o

_..:...:..

P'rB fazendo campanha ao lado
�O, 11 (Merid.) - o sr,

G.:l-tnes d-e Oliveira; leader d<J'
PTB no S�a.'do, ocupou on

tem a. teíbuna, para desmen
tir a con-ente versão- de qu,!
o seu partido .está disposto
a formar uma frente ümíca
com Q ext!nkf) ParUdo Co
rmmísta, d-oc Brasil. O repre
sentante catazínense, inicial
mei1Itle, afirmou que f> P.['B
não ,"tstá fazendo campanha
alguma ao lado dos comu
nistas ê que tudo lIlão passa
de e!XpIoraçã,J> de certa ím-
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.pOSlçaO ·dos

Na Casa Branca, em ·Washington, o Presidente Eisenhower dá as

boas vindas ii. famtlia Kapus. cuja chegada à América foi 'O feliz fina.l
de uma. hcroica fUITa da lluÍlgria comunista. Naturais do Budapest, onde
Geza Kapns tinha um negocio os Kaptls são os primeiros Iugitiv·os i!e

países satcütes dos sovtêtícos li; serem admitidos nos Estados Unidos

segundo a I,ei de Ajuda ao Rcfugiâdo. A pe'luena Eva. Kapus, de 7

anos, .cumprtmenta o Presidente Eisenhower enquanto o pai. e ao lIllie
da ga.rc-ta, apreciam z encontro, A sra, Kapus ostã numa cadeira de rodas
lHH ter seu pé esquerdo sido arrancado por urna mina comunista quan
do a família fugia da "cortina de fenoS.

RIO, 11 (Meríd.) - E'stamnl5
seguramen.te informa'dos de que
o comandante Bertéuo Dutra da
Silva, r�,cen.t�lnentc< nomeado
pelo presidentf'l da República pa
ra

.
o ca;rgo. de dÍTetQ-I' do. Lloyd

Br,d"il( iro, somente será inv:-esti·
do naquela runção- na lJt'Dxi.na

(Meríd;)·_- O governo correspondído á 'expectativa. Já

ainda não cogitou ·de sua posição' agora, há praticamente uma desls
no Congresso. Alias Irá uma "total tenda por parte dos trabalhistas

despreocupação do et: Café Filho de continuarem na luta.

neste
<

terreno, visto como o PTB A Camara e o 'Senado não terão

que ameaçou exercer. uma forte o. numero para votação, atê depois dê

posição, 'não tem absolutamente 3 de outubro.
_ _ _ _ _ Ontem, por exemplo, não fossem

os numerosos suplentes que estão
convocados, não haveria numero

para abertura dos tJiIl'5alhos. na

Camara.
Ao que se sabe: o sr, Café Fi

lho. somente coordenara sua posi
ção no Parlamento, c'lIepois que
cs campos poIiticos estiverem per
feitamente definidos, com as novas

l':mcadas eleitas e d2limitados 05

campos politicos. Ai então, o gover
no cuidara de indicar um lider que
defenderá sua politica na Camara.
Adianta-se, outrossim, que é 'pro
posito do sz. Café Filho. mesmo c

xístíndo um )lider,· continuar na

sua politica de, dirigir-'se direta�'
mente eos presidentes das duas Ca
sas do Congresso, formulando ape
les no sentido do andamento dos

projetos que forem de maior inte··
resse do gov·;:rno.

A NOTA OFICIAL bate enfim, :o tudl;> que é agrada-
E' do .,-,;guinte t:::or a nota en.: veI. A tarera foi, pois, pznosa e di,

cf�l sob�e .!! reunião de ontem. do 1 ficil. Mas espero que trcga frutos.
MinistérlO:· .

J malgrado .::. impopularidade que
"Reuniu-se. ontem. sob a presí- possa recair sobre mírn, O impor

deneía do chefe do Governo, todo tante é que, encontr-ai apoio do
o milliH,:rio, estando -p"e,sentes. atn presidente C_?Jé Filho e dos meus
da, o ch�fe "':J Estado Maior das col.egas, para a execução do meu
Forças Armadas '" os chefec dos plano ",
GabInetes Militar e Civil da Pre- Inquerito sobre a excquililidade
stdencía da República, a finl dc desse plano. no tempo que resta
examinar. em conjunto, a situação de Governo. frisou o sr. Eugenio
braóllcira.

-

Gudín que não se achava em con-
O senhor ministro da Fazendu díções de assegurar. De uma coisa,

fez ampla exposição sobre a sítua-: porem, estava certo: entregará o
ção financ;ira do país. notadamen- Ministério da Fazend\a !?O seu su
te sobre o Orç!:.mento, o problema crssor em muito melhores condt
cambial e dó café, sobre o credito ções do que o recebeu.
à produção, ficando deciÓido, afi
nal,

.

que ·del:i se -dará em breve.
conhecimento á Nação; juntament€ Em p e rsp e c t·l- va.

com as m:didas a serem adotadas
com o obj::.tivo de enfrentá-h.

.
Foram estabelecidas, nessa reu-'

_;:;�������:�::; g e tu li sm.o c o
_ Fillda;.·'·'S,.",.....·rcuniâo��:.�cr-:tt::.:::'!:;t',' "ft;-t"..'.·�·· '''1J;_1· I!':!J 1
'foi dàô3 acesso aos jor:�st:;�": ritF�;:n�i'��"<·UaU",if.t.{rt;j�e···sala de reulÚão. O sr.' Gudin foi
alvo do maior inteN3sC da repor- RIO, 11 (Mend.) - O numa .sala p�rá �iscutir'·
tagcm, tendo prestado, na ocasião g.rande acontecimento poli .. l, situação nacional. O en.as seguintes declaracões t d .

- ICO ii semana se regIstrou' .contro pa::sou a ser conhe-
.

�A missão de um milÚstro da
Fazenda é ingrnb em reuniões des- quando os srs. Osvaldo Ara� cido como a primeira reu-
ta neturez2.. E' de combete á infla- nha, 'João Go"·uV::rt e Tan- niãa do "triunvirato", e em
ção. ao exc;sso de despesas, de com. credo Neves francartun-se torno dela uma intensa cu-

POSSE DO NOVO DIRE
TOR . ,DO LLOVO, NA
PR01XIMA . SEMANA

semana.

A f1m de passar ao seu subs
tituto. .'o pôsto de capitão- dos
Porlos· da Sã.:) Paulo e Santo!;,

a

Esta�idade hospedará hoje o
preSidente daCamaraFederal

Realisará o sr. Ner eu Ramos um comido em praca publica
COnf?lm� ,divulgamos. de, onde será recepcionado

.

da no e�tadid do Gremiochegara hOJ�, as 11,30 ho- por seus amigos e correli- Esportivo Olímpico, à qualras, a esta CIdade, o sr. Ne-! gionários da alianca social- comparecerão figuras re
re}! Ramos, presidente da I trabalhista.

�

presentativas dos meios poCama�a. dos DeputacLos,
-

Hoje ao meio dia, em líticos, sociais e das classes
que Vira acompanhado dos homenagem ao presidente produtoras' bem como resrs. Aderbal Ramos da Sil- da CâmaraJi'ederal, ser-lhe- presentações das classes

. v_a e Saulo Ramos, êste úl- á oferecida uma churrasca- (Conclui na Z.a plgina letra R)·t!1ll0 representante de San-
ta Catarina, pelo P.'I'.B., na
quela casa do Congresso
Nacional.
Uma caravana con5titui

da de membros dros direto
rias do PSD e PTB, incor.
porados, dirigir-se-á para
Gaspar, ao encontro do
ilustre homem público de
,rendo aU o sr. Nerêu' Ra
mos realisar um comício de
propaganda política, findo
o qual, rumará a esta cida-

Surto de paralisia
infantil

.

S. PAULO'

mais enérgica até hoje formu'
lada a êste respeito em uma

1')Ilga declaração. rxpcdida pelo
MlniEtlirio 'rlas Relações Exte
riores, dando a conhecer .a po
sição soviética. em vista. do fra
ca:S:lO da Comunidade Européia
de Defesa.
Diz a mesnla que <> reanna

mentOl da Alemanha Ocidental
significarJa que "a nação:> conti
i!nu'ada dividida e,m dua!! par·
tes por tempo, ind(·finidn'·.

comendação do gO'VerODI rWLssu::lo,
Ide ,:;erem, aiaatll.d·)s dos cargos
de ChEfia todos os funcionárll}.�
candádatos a cargos eletivos, foi
agora renovada pela sr. Café Fi�

lho, através de um avisOo -C.'1le
dido pelO' Br. J�sé �ontcir{l .'j',

LONDRJlJS,11 (UP) - Antho-
--�--------�-�",I Castro, 'chele da caSa Civil da

n;y E'd:�n, tninls1.i·o bl"itankOo das ( A R G A S Pl'csldencia. dai República. Dil'. "

-tc13.cões ExteyiOres, fará turra aviso que deverá ser' rigo·r';)�"'1.'
visiti' muHn rápida ao COoI,Unf.n" Para Joaçaba. m,,'ute observado, (} 'disposto no
te para estudar com os g'OVP.l'lH.'.:l artigo· 251, da lei 1.171:1, de 28
d-e SCl9' paí.<;cs do. Europa Oci. Expresso Blumenauense 1,tda. de outubro de. 1952,· dOi· :E!statuhl
dental a fo.rma de ljflt'rma\, III Fones: 1620 e 1752 dQS Funcionários PÚb1icos. Iden,.
AJemanha. ,Ueo ofíciO! foi dirigido. aos de.-

_. �_.__:�::::=�����-----'---é--'--..,......,...-...:::;-�---c-:---'--,__r_-.-----'-...:..:-��----'

A Organização do
Movimento

Outr,o assunto discutido
l'elacionou-se. com a organi
zação do getulismo, . como

força· politico-eleitoral. O
triunvirato Tancr,edo?Osval
du-Jango concordou de ini·
cio, sobre a impossibilidade
de o PTB polarizar, sozinho,
a massa eleitoral, dispersa
por todos os Estadós e na.

Distrito Federal. Seria im

praticavel) pior exemplo,
forçar toda a UDN pernam-
bucana a ingressar no PTB.

De todas as situações es- jSueessorta:1uais a de Sãd Paulo foi!
.

a unica sobre a qual nada I .

se deliberou de . concreto, ·Tem'dada a desarmonia ali rei
nante entre os petebistas.
O governo centro eleitoral
será trabalhado, entretanto

. atravéS de uma . doutl'ina-
çao getulista, al)óS à. eleição
de outubro, visando a su

cessão presidencial.

as

Ultimatum

RIO, �1 (Me.l"id.) - 05· €À-:mi
nístros Tancredo Neves ;E'J João
Goulart reUnirain�'se, na IJ!)He
de ontem. com o- -e.x-min;istro
O.s;v-aldo Aranha. ma residencla
jetivos inteiramente p-oUt!oo-.5,
d{!Ste último. A reunião teyc ob·

segundo alHll't>U 9. nossa

RIO, 11 (Meridionr..1)

de ·CaFé
eleitorais

mais mi�stros. de Estado e díJ'J"
gep.tes de orgãos diretamente
supor'dinados' à Pl·eslclI3neÍg. dil
República.

BOGOTA, 11 (UP) - O Mi
nJstrQl da Saúde Pública expediu
um co·municado· em que aconse.
lha· QS cQlo'mbfanos a n'ão 'lriaja
!'eM a.o Panamá, Costa Ri.:!., Jat
ma.ica. e Trimidad, ll':>r ter co
:n.hecl.mento de que nesses paí:Jelil
exiate atualmente um surtOo' de
p-arrralisia infantlJ..
Há poucas semana.s, o Min.is-

tério havia feito- a mpsma adJ
vertência com relação às ilha!!
Bermudas..

Advertencia da Russia ao
r e a r m a m e n t o alemão

ostras·

MOSCOÜ, H (UP) .- A Uni[,o I tado, segundo 'JS terrno.s j,"('l'0s
SO'viética advertiu, ontcm. que Q tos 1)('.1,0 l>1i'n.l;.;tru da3 h'.ülaçõc-!l
rearmamento. da República de Ext','l'jul'ecl, V�ache51av Mc;I'{'Álv.
Bonn criaria "dificultladt!s ir�·
1l11pel'ávcis" para a unificaçãu
da Alemanha.
Q K,emlln faz a adverü:ncia

Coni'Ji se sabe, a ,o['d<Ull d.'1
passado govl'.l'no-,. B.p€s·ar dE! tu-'
minante, nãO' vinha soodo, cum
pri�, dandO' !uga.r a quw M Ot'l·
tra.s do serviço. público conti-
nuassem a fazer ·:p.O'lítIca r�S
cargos que ocupavam, 1.�"RlBR�""""���"""""""""""",,��,,R.1ISobre OI assunto, aliás,' ÚIJl1"
bem se· pron,unciou o Tribunal
Sup;eri(l.!." Eleitorai em respoF.ta a

consulta da U.D.N.

BOY8 processo
.

para burlar
a lei de licença orévia

Italiana 'Paza o- Brasil, numa

média de 800 pessoas por mês.
passaram os interessadoJs a o-bter
que cada .imigraDlte v.imdó. de
portugal ou Itália traga em seu

nO'me um automóvj)tl embarcada
em NOVa Iorque. O processo uti�·
1i2iado não· convence.u as .autori
dades alfandegárias, que em

ra.-ICe da tentativa de bUrlar a. lei,
I'esolveram

.

negar d'.1sembarque
de tais v�lculcs,

.��--����������..�.��-

A .!:sclaração propugru nova
mente por que se l'calize UUIfJ

conferêndru de tod� as ruu;ije;:
;,uropéias para negociar um tra'

Denuncia contra· Adhemar ..

capaz
alterar I pleito paulist�de
._--�----

D a da,;: c o 11 .;; t a n·

t t! i fi í g r ó! (; ii Q l1onul,lUcsl! e

S, PAULO, 11 (Merid.) Hoje Governo, <;�lll' fi "Gc,neral Moturs

I
ti· !:.: .-..I,ece:: -? verdade, As pro;'as

ã tarde, foi apresentada .ao Secte" do Brasil".
.

qUe t!:.go a .justiça llNarão o ��.

tãrio da Justiça representação, as,' (). !ir. Paulo. Duarte chegou ao Adnel'nar de Barros ã prisão - dis
sinada pelo sr. Paulo Duarte. aeu· ",abinete dOo sr. Edgard Batista

pe_�l s� ,� sr 1":"..10 Duarte ao SecretA·
sando o 51'_ Adhemo,r de 'Barros de :rnra â� 14,30 hOHtá. tendo confe·' no

ter negociadO em favor da

.amigOS!
rendado re&;1.Tv;;damente COm " A' tar<te .a reportagem. ouvj·J. o

e empresas comerciais de sua pro- S"'.�·et:lrÍ"o da' Justi<;a, após o que sr Cesar Salgado, procurador
];'ciedade·com o di.:1reiro do

Gover-I a IE'pc.:::tagem' ti), �:!)iários Assoch.·, Er,tadC!. o qual informou q.ue :is
no, em 19549. 0-:;5" teve p�rmisfão p:.ra aS5i"t:r 18 heras qY;>lldo o entrevistamo;;,
A representação, com 12 laudas I f. er.ttega daqu',la peça. ainda· não h&via recebido a· l'epr>e-

datílografaãas, iodui 55

doeumen-r SUJ.\1A. GHAVIDADE s(llta�'.ão do s:;:-
_ �aulo Du�t-e.

tos relativos :;t uma tnmsação <: [e-'
O >iI Ed ard B�lf',,·.a P.ereira c::a.

- ·l'(.(!e l'!obetar -:- aflrn:ou e,
tllt.dr; pelo Go,'erno co Estado na- g.

•.

t
le :1 :r"r:�,rtegem - que exannn'ilU,-

.

. nlOU ao s('u �a"ilIr " o sr. Pa.clo
queIe ano, atr:J.ves da Secretana de I L�rne. dh'etcl' �·e�i,l da Secre�aTj3.

! da Justiça. o qll�1 depois de proLo_
.•----�--------_...,_ colar 1:1 r�prN·entaç'i!.o encaminJ�ou.

'a mediatamt'nte ii!> mãos do sr. Jo
sé Anto:1i:) C�5ar SalgadIo, chefe co

Ministério Público.
- «Considero csta denuncia de

sÚlua gravidade - di[se a reporLu

I &em o sr. Edgard :Batista Ferci!.'ll.

•
A jU5tiça vili apurar os fatos cisn.
trl" dC'$ ��'1,J� princIpio'"" 1r�dieiQn�i�

PEÇAS LEGIT!MAS

-RIO. 11 (Meridicnal) - Di-

vulga-se que um outro proct'sso
y.isando. burlar a lei. de lícença
previa está sendo posto· em :pra
tica pelOJS cantrabandi.stas e. imo

pl)rtadOres 'de autoln'J.veis ameri
dos Iml

automó-

f O R D

vrolct" "gigantes� e carros "Che�
vrolet" Sed..'!n

.

d.silline", 05 quais·
posteriormente foram 'iaturados em

n�me d� parentes li !lmigos inti
mas do br. Adh::mar de Barros, in�
cIusive um automovel nO! proprio
nQme do ex-governador.

. Apresenta fofó-t:opias de faturas
da General Motors .do Brasil, com

data de JoJ 12.49 entregando os a.u··

tomov.eis· � eamirihõ� aos <ir5.

Adhemar ÍJe· Barros· (Cluoo' SeÍ1�il
(Colicl1.l1 � �.a !,ã�lna ,etta

canos que se servem

.grantes paxa. importar
'I'eill'..

Rua. 15 de No:vembro,
Casa. du americano 5,1\.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o MAIOR sue Esse, DO SE'CULO
em DESn�HOS ANIMADOS, seo as

MA'GICAS FIGURINHAS DE
"AS AVENTURAS DE P�TER PANH ESTABELECIMENTOS .JOSE'

- ArUESE

Gel'ent,e ãnt.

PE'I'}'�R P/IN. o mats snnpátíco c ompolgaute dos meninos, que por

negar-se a 'crescer 'conquistou celebridade universal: é a imortal erra

CaD de UI11 grande escritor Ingl.es: .T. 1\1, Barrie, Agora. \Valt Disney
') mago do desenho animado, fez com esta' mar-cví íhcsa história. trans

bordante de encanto e de poesia. um estupendo fiU11", que está alcan

çarrdo r.�tumbante sucesso no mundo inteiro. Com esses desenhos de

. Walt Disney, que são aútéÍ'lticas 'obras de ·àrt"•• IQS I.I"r05 deI0Uro... ·.dal
,jm'c'ntudé' edit::.rám· umà coleção relâmpago de i'ri"-llpqáveis. FIGU
RINHAS

.

MA'GICI\S.

( I N E BuseH
as 2 - 4.30 - 7 e 9 hs:
YVONE DE CARLO, CARLOS THOlllPSON, no. ,erit.!lulg:'.!lt_é

. !il.?fl�..

de aventuras:

O FORTEDA:CORAGEM
As mais intréllidas batalha, no imenso deserto, onde fÍcavâ: SItuado

u forte da.queles que souberam lutar com vigor e lleroismo "O FOR'l'E
DA CORAGEM"! ,',

'

Um filme épico de romance. ,. :>.venturas ... traição .. , ataques' san- ..
grentosl

O l'OltTE DA CORAGEM, um f11me que a;:-l'ada.· a uuàlquer púli"ifêo!
Assistam os mais ardentes duelos, neste soberbo filme da era de SaJoDÍão
o FORTE 'DA CORAGEM, hoje em exibição na. tela do Cine BU$cb,."
partir das 2 horas!

ATENÇÃO: n2. sesJio' das 2 horas luwerá " continuação do super seri�do
; O PORTO FANTASMA

E. '. VEM AI' "- a.a DIMENSAO, com o ma;:-istra! filme -de longa

o. MUSEU Df CERA
POLAROYDl Breve, sómente no CINE BUSClÍ!
APARELHAGEM "ÉSPECIAL"!

( I N E B l U M 'E NAU
� O Clube de Xadrez de Blumenau, Nucleo da Ve-

.

.� lha, convida todos os amadores desse esporte, para
Torneio Relampago
próximo' rio Salão
com início às 8,30

as 10 ns. - 1,30 - 3,30 - 5,30 e & noras!
WALT DISNEY, '! ll_1a.go dos desenhos animados, apresenta:

AS AVENTURAS O E P E T E R P À NI Tecnicolor., . ,

I
I'etcr l'l\n. intrépido, regosijante e ·brlncalhão, (,apitão dos. mem-

,
110S sem, mêdo, gOvernador da ilha. encantada, quis. que as suas ·inimitá
,veis proezas e fabulosas aventuras chegassem ao voces, perpetuadas. por
WALT DISNEY, e magn do desenho anímado.. neste encantad'!)f" fl1m.e

I AS AVENTURAS DE PE'l'ER PAN ' ,
"

,

"

Uma das obras prfrnas de Disney! Um filme que agrada. a todos de 5
. à 80 anos! .

I Aventuras chei�.·; ,,� divertimento, aventuras intensas, tanto para a mo

cidade crédula COll.· tambem -para os IIduUOS, e cque durante 1 hora
mágica o,' fari �elem;, :\T os dias mais risonhos do passadot

I \ ���'q"!>' .

ATEN(:iiO. na sessão das :: h: "', haverú a eontínuaeão do· super seriado

I O PORTO FANTASMA'

I,
-

R ELoJOA-RI A �S C' H W-A-B E .�-
IMPORTADORA

I O'TICA ESPECIALIZADA. '__: CONFECÇãO DE JOIAS
FINAf:?

domingo
da Velha,

A DIRETORIA

fale duas, línguas, para
alimentação.

1Fl1:5 rrrnaos eSPOSi:t I� filhos eh Sr.

Á R J ti UI P E J i E R $

I.)!Sr�ÚBVIJ)Ü!tE!3: Ut1NCAS fflUJItO"

A' VENDA 1\111 TODAS r,::; BANCAS 1m REV!STAS E JURNiUS

T.

Rua $�6 Paulo, 48·1
Caixa

BLUMENAU

li E IR B l'"
f. -. Telefone,
POllal, 203

SAiUa

1250

OUAfUNA
(Ao lado da Agencia VOLVO)

especíalísada cm consertos e enrolamentos
de motores, dínamos e geradores-

Recendicionamento de coletores, para dínamos e
'. m:oto:i:e� de qualquer tipo. '

-- Serviços de torno e meeâniea 'em gt';ral,--

Uma casa na Praia de Carn.,
borfu, com uso de 1 ano, per
to do Hotel Bonges.

. Informaçoes na Farmaeia
Santa Terezinha. Itajai. Tele- .

fone, iso: '

I

Perfeição
A M A I S

Preços móditos
ANTIGA DO

,Rapidez
RAMO Urn administrcdor de comprovada

DIESEL-GERADOR
marca "Internacional",
15 KVA, 380 e 220 ·V.
50 ou 60 C,L· comando
automático- pouco uso.

Idem, um da fabricação
alemã, 5 KVA, 220 ·V,
completamente novo,

.- :- �

I, :

Mpn;lf: que se impôs ,aia infeligêndá, pê;
Ia dedkação e pelo amor à terra catari�'
nesse.

,
-' �-
.. '"

Volar , �m; HEReJlIO 'DEEK� � eléOer áÓ (óft·
{fresso Nacional um hómem canseia de
seus deveres para com o p8YO�

Um rnoco Que conheca
. serviço ;le padaria. :p�
Ta trabalhar de dia, In
formações 'com Frederi
co MueUer, Tua Eng.
Odbrecht - 19U

H' E R ((li O
.' �;;_.

'I

.' .", . " " L,c.·.

Um candidato do Vale' do; Hajti pati dr.
fender 0$ intérêsses do ESfido na Câmara
federal.

!. - , � - •

."

Um cªf�riªeffle qu� n�presenfª frªbalho e
holieslidáde�

,-

li E R ( I 1 I O D E fitE:
o CANDIDATO D(lPOVO #

". ��.t;::

o Bra�U precisa
"

.�Dmuns ' �3 têmJBra deBerciHo Die�e
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�DGial Tra�amigta
Enlre os mais noláveis

homens . de Estado
NEREU JULGaDO PELOS SEUS

ilDYEftSIIRIOS
l "Filho' de um estado vizinho, conheço' de longa
data, a brilhante trajetória política de V. Exa. Her

.deiro de um nome aureolado pela consagração una

;nime do povo catarínense V. Exa, outra coisa não

: fez, em toda' sua exístencia, senão acrescer novos

Ilauréis a êsse nome, enflorando-o com um: novo ti-

l·
tulo de benemerência pública. '

Eleito V. Exa. Vice-Presidente da Repúblíca
Senhor Presidente, teve a Nação a sCj5urança de

'que posto de tão alta responsabilidade seria ocupa

'I do. ?or ver�adeiro estadista. Presiden,te do Senado, o

rnaíor elogJ,a que lhe posso fazer e declarar" num

I preito
de justiça, qUe V. Exa. se enfileirou entre os

mais notáveis homens de Estado que no Império e

llilà Republioa honraram essa cátedra. (ARTUR
SANTOS, atual Presidente da U.D.N:).

••

I

Ar
'SE ENCON ...

Convem Recordar
ADERBAL RAMOS DA SILVA, quardo à testa elo Exe

cutivo estadual, foi, de fato;' O Gov·2rnador de todos os catart,

nenses. Durante o seu govêrno, GS adversár+os polítie,:s não

,s.;:freram perseguições nem humilhaçõ: s. Não se faziam re,

rnoções ern massa, do norte para o sul, de leste para o oéste,
acarretando, ímpíedosamente, incríveis sofr+mcntos às famí

lias de pobres funcionárlcs estaduais. Os scntímenos d.'} soh.,

dariedade humana e a fcrrnação essenclulmente cristã que

imperam em Aderbal Ramos da Silva, não pvrmittriam clima

a êsses atos tão subalternos.
Como Governador, foi o mais democrata dos cutarlnen

ses, propiciando a todos um ambiente de sadia Iiberdade. sem

interferir nem fazer prevalêcer o Poder do Estad:, sôbre a

consciêneia dos seus coestaduancs. Apesar de jovem ainda,
demonstrou possuir a sabedor-la que somente a vida, mais

tarde, vai ensinando ao homem. E quantos- já na idade pr::>

vecta, sabemos tão afastado dessa sabedc ria, que a escola da

vida tão bem nos ensina ..
·

Aderbal Ramos da Silva f·Jj um verdadeiro magistrado
no Poder, pautando os seus atos dentro de uma linha írre,

prcensívcí de dignidade e rts:ceito aos seus governados. Os

pleitos eleitcraís, feridos durante a sua gestão, fo1':I11) lldl

mas manífcstações da vontade popular. Ninguém deles se

queixou ou contra êles :foi arguida qualquer irregularidade:
nenhum deles f:i declarado nulo. não tendo havidQ. qualquer

���..,.,.,"''',�''

Irnudc com a D3r icínacâo criminosa do Pod.r Público. Os

esb.rrcs p . liciàb j 'úia's foram usados contra cs eleitores,
I�', 111 a sua �)rc.f"mç3, como Gov.:rnudor, foi incentivo para

coações ign 111ini05a8· no local e dia das eleições.
Não confundiu ,!JS dínheírc s dJ Estado com os interesses

da sua casa bancária, nem uscu do poder oconomico para

esmagar ou amolecer adversários e d-sscorrtentes. Não fez

prcmessas, tenrro, administrado dentro das possíbütdadcs fi_
narceíras do tc1::·:Jur.o. estadual. Em seu tempo, do pouco que
o Estado. tinhz se fazia muito, cperavam.sc vcrdadeiroj, mi.

bgr.�s· Haja vista às estradas de rodagem, que eram per
rei pmcnte transitáveis e náo dependiam do bom tempo.

Convem recordar tudo isf.:· e meditar muito bem, para
que 1m3 ele outubro :pl'óximo surja o caminho certo. nesta

terrível encruzilhada em que tod:s nos encontramos .

...-:: .ü.t.: .\(t'i.�'•• ·"'c 1).•_;�O.Cl,'1.:"'::;f 0.DI (�D"':-..r..a.::;> ..�'.o.rJtlo.oot(l4tC>.!).(I..cI.Q.O",:::l.'Jeolt('�, '.""."'.0'"
(.. :'·.'..I$u...... .::.· >4't...'fI-.;..t' ....

c:nc.o.oeU'.o,.�.' ,. -,f .,j'ooo.6.ooo*o.a.o�c.oaoo.Oiljll).o.o.o.O.Q$O.o.�.• · eoec...

4
h �

I � ParMo �ncial �emficralico
�

eo

n INDICA

ji
.

AO ESCLARECIDO ELElfORADO D'E BLUMENAU;o�.
�� SEUS. CANDIDATOS A VEREADOR PARA AS E..
��
!I lHCõES DE 3 DE .; OUTUBRO PROXIMOi H·
fi

' .

. �
n ALFONSO DE OLIVEIRA i�
:I� AMADEU PEREIRA MALHEIROS ��
B ARTHUR ZIMDARS I

�H�
FREDERICOWITTE JUNIOR

. - �
GUILHERME WOLFGANG von der HEY DE��

[.�;
HEINZ JUERGEN HERING j�

� HEINZ BRANDES ��

I�_.· HELLMUTH HASSE ii
_

HELLMUTH SCROENAU

�I·'� JOAO DURVAL MUELLER
�

�� JOAO VIEIRA �
�� JOSE' GONCALVES iil

�I JULIO GRÓSSENBACHER �
I MARTINHO CARDOSO DA VEIGA P
�� PEDRO ZIMMERMANN ii
8� WALTER ROSEMANN �i
*� WADISLAU CONSTNSKI �
� .. ,

�. t�ist;;�Zi��;�;;�i�iG�i��!e"t;;��!�!��:':�i�i��!���i���i����i3i�i�.6!3i��i�i���.�,�'b:

r
A�:pai�ão politica, � atua?:�o sôbre· espíritos fl'acos. mor, 1ústerismo... da sua. morbidez illfanto-ill'Venil e da sua viciada ço cru;aúdcceu por completo o.: e.�capo às válvulas da com- cuja. denuncia partiu da UDN, grl'ri do sr, ·Ko�.der Rms.

didGls'de ambi�o"leva.,;..tts·a:quele:�stad().(I,.eI desespêrol quej'mentàlidade
de Imberbe pcaitico, Parll! júbilo dos correltgío, postura, na afl�çã.1) dos madedieentea éalStígados aderiu .a!u! Bastaria' isso para (leixar patente que o acusador cu é

MáxÍllID. GlJrki: assínalon nos Ex-homens.' ,

"

nários que. daqui o afastaram, há três anos, e !Iara tristeza e exístencíatísmo. _. .. . _ um doemte mental ou se' eugolfou definitivamente no mais

.... E'. bem I) caso do sr, Anto!Dli.o Carlos Konder Reis. ..... para lôgro de amigos e adversârlos que o defenderam e con,' Para afirmar q,�le o sr. Nerêu Raml;o, !lor suas atitudes cínico dos exotismos.
.

. ESS& moço pagou �"lui, com. (}I :preç� da renún�ia 'ao man� forlaram no transe dolor�.JO> () sr. Konder Reis não regressa: .c prouunciam\ellltos, :i1c>l .um �os matadore�l ,do !;�", Getúlio Uma. � uma (las suas "!lrovas" !lassarão! pelo crivo. da.

dato de deputadol e da, fuga paTa·.o, RIO i!e_1.anelro, a eam- c�rad,o, de pensamento. Vell� mils:tp.o C�OI portador <la �ontra� 1 Vargas; apres�uta, desValra�(), provas comO' �tas;, _

nossa analise. �bserve-se, de· iní�io, no sentido, que as aci_

panha que elementos_ da., sua. propna. grei illlClara� � f�e� fe de que lhe faltam predIcados' e vlrtudes� para aspirar ao

1
,. ,1.(l( - Haver i)' sr. Nercu Ramos defendid� .as lmumda- . �a !irrlll�das, tem, todas, suas orl'geus na U·D.N, e- em. ude

,taram contra, a sua,. di�llldade• .De- nada �lie v�le:u o sacrlfl()lo, cargo d� represe�taniie. do n?s!,o povo· na C�mara. dos De:pu- d.es :t)arlamentares, n!l.!1es;,,�a do !leYiUtadfll TenorlO Ca:ralcan:.1 mstas. C)tan�o.as, como provas, o E't". Konder Reis não, acu�

De' vadta ao Estado, feItO' cand!dato, do tiOI go-vernadoT,. esque_ 'tados., E' lUUJ leVIanO, no mll11mO; um asneIrento, n�' maIS" tI, da D.D.N" correhgwuarlO, !}(}l.5Í, do sr. Konder R-eIS; sa o sr. Nereu Ramos: acu&'1. a União Demt>erática Nacional.

c�u_se ,da correta e nobre ahtude qne seus! ,ady,ersarlOs ha-I . _Desafiadi! a sustentar a.� afitmaçõ� caluniosas, aSsaca:�,
' 2-01 - Haver sido saudado por Pedrt) Da��s� llunlll; con- ! O bacharelcte, na Sua inSân�a, !lcsfjgnraw{lo, episódios, co

·

.. ·yxall!. t0l!1ad,o. qualld.!;l �hCl passearam fi .I!-{l'lI!c, pebs sargetas1 I
das ll'r�SpiliUSav:.elmellte coutra o,sr. Nereu Ràm()�I.(} sr, Kon-' l!agradora homenagem, Pe?ro' Dantas� dOi :'�Iarl(l Carwca", �eça; �I?r comprometer o seu yroprlo partido' e. a infringir ,um

'

.. '
t ,!la prImeIra op0stU'!1lldade, lanç�u a publIco· solerte e des- der R,els despeJa' nas .col!l�as .da _ "�a;teta!' um rldlC�I(}I e Pt;� e, o sr. PrIl(len�c. {te. �orals Neto; l!rlgad<:ll'lsta devotado e, dlSP{]\SltI"\'O legal: aquele que, lhe> !1l'oíbe alegar a própria toro

pú.��rada e�pl{)!'<tçao contra I) emIuente. chefe do P.S.D .. �a-I �oS&'atesta:do da. sua mdlgenclª ;Jurldu:a e, da sua raiva fana,:, lwrtantoj correhgJ.1>uano do 51". KOlltIe! RC1S.
'.

' peza., "

.

_.
. .

,'ta!"!ncnse· .;,', �.
'. ,':. .

'

.. ','
.

. hca. "

'

.

'
, : .

,

.

•

" 3.0 - Ravel' apresf;!ldo a votaçao d04 !111peachment l .
Se, ,nll�1 casos !ilUdIdos, na rclaçao t'Ol111 {} traglW desaya_

.

'

..
C!!a!!!l!à6 a�' falas, ma:m!a as urtlltas OI. !'e�llB!to qu.� deye I· Cusia:. a crer. que um bacb.!ll'�.J em diredo� ex.depuia!lfi �!'��es5ado conh-a (.\. l:rE:':Hdonte Vargafj� :vela DoD.N. - pa!'� r�cnnento.?n P!�i:!stdente Val'gas, o 51'. ,K{'lrrder Reis provou a.

".,�n:olne' e a{)l di!l}O!llll e, paJ;� decepçaOl de quantos lhe aflr� I e ex"chefe ,de gablllete de um lUllllStr� tenhaj".nao a eorag1'llU, j t1d�. do Sr, Kondc!' ReIS.
. I !esponsa�lll!lade da U.�.N.. CoOU!!:! advogado, DOI' inépcia ou

am,'o talento· e a: cultUl'a" traz para a.sI OO!UDa� da; "6a.. . mas (I desplante de al!1'esental' as provas que o sr· KiJuder .' 4.0, ..._ Haver {)I sr. Leoberto Leal SIdo wa.mbl'o da co- mtel'csse, nada fez sena{)! oometer a mais grave das f"Uas

.

·�trt '!(}!'llla �e artigo, 3, mais melancóliCa l1l'Q,'a, do seu' Reis apl'esçIl(t;:;u. LCüdtMlS, tem,Sê, li t3o:nvicçã,{JI de que (f mO'e . miSI'5ão parlamentar (i.,. Í'i'ltJ.üéritQ, 11(1' cas.. da "uítima. Ho:ra"7 pl'OfissiQUlafs� tmir (I< IDlmdatl)! .
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Cr� ·100.000.000,00
Tr,\:�l d,,�; <{"j!!l:.• jtp;; f'1ll :: I :�lj�d. 1!,}'1j�, rlt, Cr$ WW,OOO.f)Ofl;OO
/H�r:N� '[/\S \:;: �';SC"J'l'Of:'iO�, Ni\.S PIUNCU·Jll.S i�rli\CAB Uu �:§TJU)O'
PE SANTA Ci'"TI\RI Nr... , NO KH) n�:; "AN1HJtO . ii CURITUlj\

, !�rp,:;. \/n! i;ní,
PAI Jf {ir F!íjfJ '::;�n� C)q�úr()f_', 'l9iJ O PORrO ,'\LE(;Pi:,
!?IICI . (q!d,,:: Jr, .. 1�lfJ q RF.(ifE, f�l}!r ())nr;órclin,' :1i'j!�
l�)r·4.DRn ...U\:

c
HI"-! (,70;'6,. 0;}2.

tl�fONIO
R�IHtRl

;::1
�,

.

Votai' �'t;/,t1l"frÓNW H$l-::
NERT l';'ra vcn:lIr!or é ª
con tinam' sua oh.r:l (h·::
b�m st:l'vil' gLU1YlENl\ 1):§

Os C a :1 fi í d LI () s::
do

ParHdo Trabalhista
Brasileiro

Nãu PrüillCtem Realizam
--

�1I11li I�; 1111l! 1.:1 il :111 ;�::-:: li IllI j II! II i I i llllll i IllIllllIi IImllllll !IIHlI! I! IIIII L�

-

-

-
.���',�;:". .

", .\�
,"-

R TA i\IO S:CONSE

ncfrig�ra(lGrcs Domésticos, Refrigeraf;ão em Geral

Máqllina� de lavar, Fo.gões elétr'cus, Aspiradol'c!'! de

Pó. EEeeradciras, I�iquidifiea.d{]rcs, etc.

]"'l\JAJ

Ci1pit;,t .'

I'\!i:d{J (�,f-1.

AHIVERSAf�tlOS
Droveitaldog. taãs- tÓnílC!JB naturais O>

ilá d!minulçã0 da l'eliistencia .�,�
,,,j",, L) � individuo torma-se pra

r.\j!;posto as 'duenças.
-

.
Proteja a saÚd!€, usando d iá

�'iainent" leite, .ovos, .verdui'j,lJ; le

gumes e :t:ruta:s e

.

fazendo urn
- Na Secçáo. especializada. u,..- Ga hn.· Raimundo Guimarães. pouco (�e;. exercicio;) .anzes do nu.

quele noéocomío, ocorreram ",in" C.id Obnibene..Humberto- L. Ma"! nho hauítuaj.: - SNES.
da, ';JS seguintes .nasctmentoa: zolli, Hutlnan Rosa e sra., Orlan-, .

- um
.

memíno, filho do sr-. do CoellN·,· Luis Biarichi, CíCeJ,,'� I ' AfTR'Al'" DO," DIA'.Inão '" .sru, Conína Veloso ; Dr-lduguE' e :s.ra. Affonso. GS,l'Cl3. .J
,.

- um menino, filha, do sr. -Au-
I
e sra. e sra. 'Emma Gdmm.

gusto e· sra; Lidia Grinani;

I
.

- uma menína , filha do sr. A-.
- H.OTEL.�OLETZ: St'S. Rolf

t '., ra I 01 I F"
Rudcrf', GeraldO Cancela, Auzus

ane.sio e s . s (e -I

rCJ'Wl-j
, '.

I'F1'i . t�. E.:I."Y; Hugo .Pell�, !"Ian,cillO
� uma menina,' t�iJha do sr,

l' Igusl1'edo � sra
..
LUIZ' SIlva, Ha-

, .', roldo Zuníno, Leopoldo Bd",',
Jose Ramir-o Peretra e sra. ke-

S,., rttã Pl t "r'l � ,-
ne Pereira;'

e,...,3.S
·

••ao m .1; vil SO·u ·�.as.J'o,
- Um menino, f'í lho do .sr. EI� I �

..cd�l'1C(} Hack.: sra., Joao Ave

, E:l It tI TT t, I'
]01.\10 Schne..., ]\'1a1'1O Machado, .Pe-

n10 e SIa. (e rau 1 �').O a , d H' T·' � 1
"

1'"
_., uma monina, filha 'do sr.

ro errizer-; "QSC,;,;a vaoor e ,�e

Nascimento.
Guilhe_l'lne· e sr!:. Ma�·ic. de -Lop r-

J1
I - a ara. Olga Mansk" Cidral.

I esposa do .::;1'. Alicio Cidr"l: .

- a sru, Edi-th da �ih;R. ;.:;p::
,
sa (na, 51'. José' Isfdl'o �la Silnl.;

- O sr. Erwin Schrntdt., I'esl"

dente nesta ofdadE';
- o' sr. Ingo Scheidlllanlel. ';0-'

; merciante radicado (111 Tbiru

IlHa;

I
_-'J :;1', Wu:ncl"lino' H;,e.!·chen,

do COllH'l'C;O local, c

-- o sr-, Elmi liano dos Sa.ntos.

j
residente nesta cidad<·.

- Farão. anos amnnhà:
,

... _. a meniria Te"ezi nha. fPhh

- Fazem· anos' h",je:

lIosJ>edados

do cas a l Marrc.zI C:=:!rn]�

l'a;
--_ a �.da. Ma.i-c lnu BQl'g-p:):

lha do �I·. Milit·;nn Bo rg'es ;

r - r: s ra. EugeJnia P_reira. es-

I ))o.S3. do sr. RcJbertó S. Peitei,'

Ira; '\1'1
I

_ O' merrí.no �l'q.rio. filho do

casal·Teod'Jl'o-I.,ucinch Cosas;
-

.

o .Sj". Dja.lma Ví rmonF L.oí

tão. residente em FIOl'ianopo
ils:

_. o sr.•1 [org'c TiEfensen. reei

dent .. nesta cidade. e

- a S1'. Hecbert Zink. J'e"hlcl!
te em Presidente Getulio.

·des de Souza:

PfiE(EUQ DO DIA-, -- uma ·menina.. fí lha dO:1l'.
.J'tJaquim e

�

sra. Olivia Boas, c.;

- uma mentna, filha do sr.

Salomão. Sih'a Ma.t tos ..... ara, Obl-
lha Mattos.

'

-_.- Hr<1GIME E SAUl)},l;
- O uso diál'Ío' de frutas,' Ie-

gum ea, 1;,:rdu.t'as� -l e ite ,e: Ovos dá

saúde t� Vig:Ol:-, E:sr3e l�' g"in.1t' é
tanto rna.is bdlefíco quando. ao

rnesnio tem po, se pt-at ícam exer

ctcios ao ar Iivve tt) ao sot, aeg-uf-
11;1 do;; de banho frío. S" não são a-Acham-s.,

cidade:

. HO'rEL REX, "I'S. Mmillü
Caldas " ara., Hylton Buderie .

(.

- Com o údvI'.ni..J; de, .seu fi- familía, Otw' GrliSclliol'.
,

.Te»u:l

lhinho Robrrto, ocnl'rid,).· dia 23_ 1.VVlltÍns Can'alho. \V,eruel' Sch,'

do mes transa to. na Secl;ão de I Jnidt .

Paul� �e. Oliveira. Vaz.

lVr.aterni:ladé' 'do Hospital "San_.,·Fla\�l') S_�rt,ll1l.;�runo". vVie�er�
ta Isabel", a.cha-se em festas 'J

Iltacalado C31dE,la e �)a .. H"n�

lar do s.r. Argemiro Simál'J san-j Sichtel'wa.r:'n. Fritz Baumga!'ten,

tiago. e de sua 'Exma. espo�a da. Oscar .�olImge.r. SeVero Cama!'l'(l

I
Emel'alina Santiago.

e famllta, Lauro �attstoti. Silvio
Caldas e sra., Joao Raab, Edu

I'

Pint.::) Cllfford Brierley.. Pi'1Te
•

nfHe� e filhas, Vitor Bog",

\! m:'(j,'C' Raulino Bg'o, Eugenio F. Hop-"-
. ,

y� ,D-tJ I fero Massao Katayama. ,Yrdj f"
,

,Kaempf· e ,sra .. Dirce1.1 Mol'·:ü·ú. I'
.

Armar.(lo Blum AnteuOI' D. B3-. �i'
, tista, Jorge Daux, Harolc' J J'

.';61
'

, \ - Blumenau (�e Lin��.' GUtilhel'tne. Silva
.. Al-

.

f,l"l'do ,lcen._. dfC' Castra OH III 'HI
.

I�����!:!:�I!:����!!� Ca.rlos Miranda Santo!; e lira., eh' ( ,

I
.

I

\ I
\

\
I
\
,

tW1Cl das mi! maróvilhas
do flO,SO sortimeni'o de brinquedos
educct:,/o:.; para 1954/55

. ,para
depulâdo.;

e s fji�d l� iJ

dr!
, 'V'Iit,1 II:

ORLANDO

Dignidaqe
Coragem

,

Capacidade

O" molar!"> I\RNO Cé)oquida�am a prefsr€>nci:l
de moi, de 5.000 grond9; indústria; ,oorQug,
du,'ant') tôdo� O� r01iE!s de sUQ fabricação,.
ã-ÔO riqorosomqni:? submetido:; (J05 t�5t��
dq CIO _: Conirôle Integrol de QUrJlídod""
o único !ij�,t8ma QU0 garonrq q móxima

perfeição na produçà� em série.

-

=
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ARNO 5. ,�. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Av. Amo, ;;,W (l,'ar:,�) . Tc!.: 31-5111, C. P. 8.217, São PJU!fl . fs:: S. ?aui�

:::

r o R D
PEÇAS LEGITIMAS

=
= Ca�a dO Alnericallo

[tua 15 (�e ,!'\.uvemlJ!,o,
5 A.

=

"

()ONI'ECÇO}l,1'! l'INAt)
VARA HUl\'1ENS
rr f O R O"

,A1FAIATApIA UDA.

.Df! EDMUNDO MORlTZ,"
n�I;1 l)I'UIPlal, 311 - Caixa· Postal, 'H - 'r�legr·: ul\'lORITZ'

-.-- I T A :,l A I_____:__.·

. fABRICA DE MAOUI·NA5· E fllNDI(lO
-

",. . t.
<

MORlIl
!':nd. Telegr.: "INCO"

Cr� 50,Ol)O.OOO,on
C1.'$ FIl! . flUO. 000,00 1 J j! -' J;;fxu 11 •.U:a Serras Cil"(·.111H.n�s ;._ Fu.r:t.d{'!i:�a.� lHHh:u'1ta\A pa

r:", n��lnt;f_í!("'jn' f.��,r't' armaçãO.· d'e madnlt'a' -- FeT"r�g-eu$ comr-j'�tns -

NuveJuutut S!t�

., .. " 1,,, Auda, • Tr.leirJ!"� ., Hn

J.; i•. U, 111 ;;; 1'1 J} li

fier-r:t. .fit;t -- t·tj1i:ua,s. simples, 51) cer1t. de lat'J:"ura - Cilindros pa·

X;t" JJfffla.ria�J DloenrI1.\3 Fara CaDa de' d..cJlgas ef)ntplcl.a..�· J)ara z.reia {!_

JI;t�l'��u.�)lns �. Ó�lClnâ. d�' ,�t.ir)c�Üçã;; � ,rc��m;�r:1a. -

Ç.;J_lU�1Ut{}.<J e (h·nla.l� iurttrnw.çfu�-s nA. Fti.hr'{�a�

l)ll:{",l2i!TI!: Nur�s iDe! lNf)fvilf\S NO 'INCO' 15 CONTl1mUA. ASSIM· PA�
R A LI JUJMJ!,1'JTO DAB l'CG:)IBJ.I,U_lADJ.�§ DEi' Fl NANCIAM.P�NTO DA

-_, PRofnTCAO -:-:---
._, -

.' � • _o,

i�_,r;r;lll;��!.\��YJe'.li':tt:.���':'..m"���;m"� Jl!iI.T.�\.
.

�'1Jmi'l�!l:"iUfmmmmm:ammmmmmmmmmmmmmmmmummnmmm�um.TiUIIf 1IIIIIIIIlIIIIII!;;

I Doenças. 'erVOSQs· e Mentais!;
� CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DA GLORIA �.
-

-

� s
:: ASSIST1!:NCIA 1\ffiDICA PERMANENTE A CARGO DE· ESPECIALISTAS 5:
ªª ABERTA AOS MÉDICOS EXTER.NOS 5
- -

E ELETRICIDADE MÉDICA - REPOUSO - DES INr;:OXICAÇOES ª
::;: ALCOOLISMO -- TRATAlVIENTOS ESPECIAL IZADOS -- :::
- �

� ilV4;!2l.da Munhoz rl.l! Rocha Nr. 124.7 = Telefone nl'. 3 n ti, �. �

I ENDElU!i(,;O TBLEGl'tA.FICO: � HPSIQUIATRA I
� (: II 1& I T M R 1\ P A;�;K 1\"-, N A

�

f!
.

�.

� �;�!!:.�v_._��� ,_ .. ;. ":�;;:;.:t,7''''�.�.!.:'!oZ��!�<)��f.!!1�"",_.�Ü,*!'I-uj.t.!:.!oi!�"_"�·:�";"�.i)Jij"�:M..J;Ugii,,,,"'Ui."';.;.:t'iü....8.iÚt�' a:ii:i.u'IiUjlüü..; 1�••_iiiiililiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iilõiOilillõiiiiiííilM"""íii!i liiiII_iifiIjijiiiilii_iliíllílí!_tiÍifiiiii_íiiiiiii'_IilIí!_

(fJ M (li E O U'E _. .
. ,

Hão se adiam, porque a fatàlidade vem inesperadamente.
Adquiria ii sua, tranquilidade
através de um· segurfr.contra,.

MU'TUA (AIARINENSE'

N:A ';_;.
'r

DE . SEGUROS· GERAIS
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heje". 'lo le( oI' pela man
Vuo profJ:.;�guir _E'sta tarup os

eRnJ1IcUJ]Hto� "mulór" � "mrnôr"
da Lil':tL 1:l1umenaueni'i" de Fut'>

bol, aquele ainda em seu l'rlnlf j.,
ro 1 Ul'110 I' o �OgUllt](l nm p�"IlH
ptu-te Ce'!lp!t.'111pnt "J', eon�talld·�,

n 'dnl'ninguf'inl de:. nnda lllcnos da
=ctc n:-1rUd:, oí'Icír is, 10d'1,:JS' a

aua rdadas CODl vivo int l't'f'St3PR
zona ..sob 'I j111 isdicâ o dn CH

i irh<1" p"(�<idid" pch sr'. 8('b,\�'··

1.'50 Cruz.
A Sen.saf�fi;J dQ dia. no 'lu'> ..�r·

retactono com o certame jll'ufh·
siona.l, t o elássico bnl�'lU{·!l·H'.

o .\tl;'TÍco Rena :r ..
"ínhl1iec ile mortc ", crnpolgarHt)
;-1 plf1t éia "'8P'- rt.iva da �li·7.\nh·"'J. c i

1._;_'i1�" ('OH) '''uir,· ChOQ1\l' gig;t'";'ll«!�
C;), " .". ferir lEJ Esl:'i'JÍo ,\.U&lI·"

se· ...

ff"'m,l'3
:ttr.fll1j' Otávio.
�pnd, p"ohlf"

�lT"h ; ... '1 !lll.1d:J �� Pl'f->i;,(:lll ��l (1\, Bo-

Por Sf'H t 1.1rl1 �." r1ifj�,llnl'nt,,,

c0nt�:u':' a equlP;:' alví-ves-de com

". _,'''.''0.) de Rein:'. que E'Jfreu
seria Iesào no embate entr-e a

c- 1r'lftão local e o combinado Pay
sandú-T'upv.
Etl1 r;�:o. �pal' [·sr·l.I.) o T'upv rlr'

fcnden',o sua 1)Qr·çã·) de vice l i

.-1;->1'. ((·"tt �t C í.;u:n'al1Y cu to nu-i

(11': Lst[_ em 0C '1di(':õei� d(' lJu r r

�.
,. "ndios" em seus projv-íos do

mintos
F'í nalrueut e I'�stll cidade terv:

f.;stá,1io Curt 1-1'

�[,rl� jogado sugestivo
entl'l ()::; con tuntos (ln

"'Ç,r��st � Verd o e Ofimnico. cstn nd-»

,i�-'P{}s�r...::, fiS alví rubros, a man-

1 ... _ � t r rr-: :1- 1 f">01r-r'u.;.:iJ(J nn. t31>6-
1. n "-lfH1�0.S.

\ .Tó�os I� !"f"lllS ;\t"I�:tl"�� ��Ih';-

f
..... I. ,:,"1; '<."rUio) par" Pav-

I
";n�lú x ('. Tlcn'\1!x: Hol1('1'l"
Pall:1• dr' Lit!!;! i'flripirJ� p81'a

�1"1I'\" .... C1I;1"Hnv " \Vih�f)n Hilvn

1""11111,11 acórrlo )';P':1 V. Verde

nlinll1l(·;.

MIA

........,., r

�

"
"
i"

if,t... Visite boje mesmo Hermes Macedo So A, e

'adquira ri artigo que desejar com apenas
\

cem cruzeiros no primeiro pagamento� '.

Tudo em r_egosijo ao seu 22� Aniversário.

rlp

FEHllJAS
�spillha:,;, manehas, úl
ceras e rournatistno

Elixir de Noguein1
Graullf' HCJ)ur:üivu do

Sangue
��

r�' ..::'il
....-

�.....,
G �

�;' >8
çjJ t:J:-1 Uma oportu

que não se

deve perder!,"

;

"

f'c>gões � .. "

:LJq!Jidffi6�dores !

MaquiF1õs de

I�\I$H'· roupas!
Aspin-:!dor0:S 'da pó t

B!ck!eh:'l"s!

Refi�igerador-6s! \.

f4t"-:":ldiolas!

Maqs. de costura!

EnCeFi1deíras!

RacHas!

Colchões

CURITIBA· PONTA GROSSA· LONDRINA MARIN<iÃ . BL.YMENAY

• I

PROfESSORES
I

R;IU Cu "lJá, 114·, atraz

do Hospital Santa Isabel. "

-----�-----

Cóli(as de estômago
Cólic,,"s de fígado

Cólica$ dos intestinos
Cólicas de rins - Cólicas uterin...

ALIVIO IMEDIATO COM

GOTAS
EROICAS

.,,* iS ti c.gª __

o R D
!,EGlTI-:U/\S

r
�---��,-�

_-

I
s. S. tem ferias?

Então venha passa-
las em

IBIRAMA
a cidade PANORAMICA
Hospedando-se no

l�; ii O I E L B E R 6 I,
lil qU6 é o bem mais locali-/llIH sado com os !T!e1ho!e3ih
(ii quartos e otima cosinhalB
t.\ 'N
(�':--; :;:.',::'" ........:.��:..�__...=;.....:�l

em cada canto -para·o encanto do seu lar.
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. 1

ri�ies����������S8���t�������i��i�;iI!���t����1
H P A R A V E R E A D O R H I RIO� 11 (Merid.) - Q
�� �:"'- ", c 1.� ��

I ��

I
Tribunal. Superior Eleitoral

t; �� apreciou ontem o pedido
f� B H WOLFGANG WERNER

�� feito pelo Partido Liberta-

§�" _ _. .

� t dor sobre. a possibilidade de
�� �� serem adiadas por prazo ra-

� i zoavel, as eleições marcadas
N Morri. 'd II's' e � para o dia 3 de outubro vin-l�� .,\1' I ea ta *� douro. '

I inleligenle que na ij l Noli.das de Rio do Su I

� Câmara dOi Verea .. ��I(andldalos à Vereança
ti .

�� I Apresenfados Pelo Par ..

I: dores será o legiti .. �� tido Social Demo ..

4-, ��

ii mo continuador da �i . trático
� d
��

f d" d h' • �� RIO DO SUL, 11 - Confórmo

Ira lção e onesh ..

O,;::.��.§�.;."
havíamos prometido, estamos ho-

o" je divulgando ,os nomes doS es-

d d f' b t
coUli1(l.:J5 pelo, PSD rtosuiense.

a e e e leal a a.. par-a concorr-er-em nas

� �� eleições, ao cargo de

� Ih d I H� MunicÍpal #

i� a _or pe o progres.. �"t Após importante reunião, da

�� *� I qual participaram muitos. aímpa-
�� d BI �� ttsa.ntes do PSD, da cidade :0 do

*l 50 _ e umenau. �� interior do. município, alem de

�� �t membros do Diretoria Esta!dual,

�SC"t.���""':>.;)$!:.9oe�JI"scsç,.ç.''''.:Jt9'C!Q':-'''..lS'i:!'�8'.:,._...o,': ...·:t'i...... ..--'.r:.,�.«.:!.�....�.• 'J.�,•..J.r>tY-! ..r,•.�,.!_{.. ':""'-:7.': •. 19. � mere.ceram, as prefEJ'"encias os se

Jeuao"0<eI;J.C.O.à.O!lO'O��otO'08�.O.CI�.O';;t"�:':';.Q�O oeO.Ujo.'J.O.O.�O.O.(.I.O�';.Oeo'C'8�t�� guintes candidatos: Raullnc- João
- - - - - - - - - - __ - _ _ _ _ _ _ _ _ Rosar (comerciante), Silvk, 'Pel

Ilzzettà (funcionário. público),'
Herminio Girard! (comerciante'),
JoaquIm Plsetta (comerclârto) ,

Artur Luciano. (operário), Erich
Sprung (cQmerciãrio), Adolfo
Alfredo Schultz (lavrador), Vi�
,tor Hugo Baungarten (comerciá

� rio). Wan'dcldno Pettrxs (comer
I cía.nte), Aristcu :qintaveli (Indus

'

('
tria!). Curt Germer (comercian
te), Lêdio· Alcantara, (comerciá
ri.\o)', Caridldo Salvádo.r Rodrf
gues (funcionário público), JostÍ
Joaquim Miguel (líder. síndícal
trabalhista), Ewal'J.o Lindner
(comerciário), Querino Ferrari
(corne=cíamte l o J1)âo Schwindcn
(industríal i .

Na próxima ecmana, rn sentí
do de bem informar, di"ulga�e
mos l1S chapas de vereadores das
demais agremiações, partãdartas
que militam em Rio do Sul .'

PARA DEPUTA DO ESTADUAL

Aproximam-se as elei
ções' de Outubro, quando
deverás sufragar nas ur

nas os nomes dos candí
datos .ditados pela tua

, conseíêncía e pelos teus

princípios demócrátdcos,
A escolha dós homens

que te representarão na
Câmara deve ser crite
riosa, pois só assim.esta
rás realmente trabalhan
do pela grandesa.de BIu-
.mênau.

-

Votando em WILSON
SANTHIAGO estarás
dando inteira desíncum
bêncía a alta missão que
te confiou o país.

Catarina.

Ca.sa do Amer�cano S,A.
I Rua. 1:1 oe Nóllemoru. U:J

1-,...""""............"""",""1
: Ü·a

ceoee

r AO Ifá i·s
.

o.u�1
n Para Caçador �!l � Ex.presso Blumenauense Ltda �t

III �I Fones: 1620 e 1752

.

i!
�;:;,:�::::::��� ������i�������������;_;!'�����,.

R D

MaiOR:PRECISãq
que a exigida

oficiais

DEVEMOS VOTAR EM

GERHaRO C. F. HfUFfftl
Um homem, que
duas velei eleiio
vereador,

. demons
Irou ii sua capacida
de, energia e honesn
!idade em pról de
Blumenau e que na

Assembléia Esta
dual. ser,�

.

um legiti ..
mo reprelenfante
dos que trabalham e

produzem em Sanla

CURU
F

o Medidor de Energkr Elétrico G-E

possui coractel'isticas de precisõo su-
j

periores às exigidos pelo AssociaçãoI
Brasileira de Normas Técnicas ........

resultado do emprêgo de material
de 1 � qualidade e técnica avançada,'

Matriz: Rua Mal.

PEÇAS LEGITIMAS

Fa&;icado especial. 'o;.
mente' perra registrar
com. alta fidelidade,
erté mesmo fim

.

regimes de 4bo�lfl
de carga. •,

VENDA,

MEDIDORES

,

t1'-"",,".:.l.�-.a.C';;2!2�ac'!j.O.Q:!!2.oeo.f'I.rl.-;!"".O.""1!!)�.o.�).n.0."�.04:"".,-.�.o.r..!J."".c."."".-.r..c�.::-,.aeo.I,.,��""w.;.o.ro.Q""O-.090.0.O.C'-�olr�O!l(.•;.iit�JO(jií08'J-.rBU.c«).G.c��o�o�"",_*o'�.�eufi;eo-C'O.Q4.0'o.o.04to-..J.�oeo.o.o.G-O.O�.o.oao.�..-oecIlOO0tKJ80.�&o.o.o.o.�

i O MAIS VARIADO ESTOQUE DE PEçaS PARA CAIUINHõES E §
� AUTOMO'VEIS, A' VOSSA DIS POSIÇAO : ;

H
.

'tIO DE JANEIRO - SÃO PAULO � 'RECIFE � SALVADOR,
PÓR1Q A�EGRE - Ç!}!'tlTHl!>. � S�1.0 HORI-ZONTE

KANDER G E N E R A L
'

E L E C lR I C .
S..A.

( A Y A L H E I R O S r vistam-se com ele

ganda usando camisas K A' H D' E R,
as mais bem feitas.

Rua 15 de NovembfO, 1105

,............�.... (
P A R A

..
f E R .� � ".5,

E C Z' éMA S,
I NFlAMACOES,
c o e ers xs.

,
,

F R' i 'E ( ..R AS,
4·

ESPINHAS, ETC.

Ao tempo em que o l,ais, vai
reencontrando lJI rltmu natur.a.i de
suas atividades normaís, dentro de
um amhíente de tranquilidade, C);·

ploradoTes e caçadores de votos en�

votvendo erímtnosamente I) nome

de Getulio Vargas, não cessam
suas Imputações mentíresas à ad
versartos lloUticoS. A ânsia. de res-

MARCA DE GARANTIA,

COMERCIAL Vl(lRft DRUNS S. ft.

broses,
Forám os' Instituto.;, autar'lllll\S

'que fugir� as finalidades llnra que

foram cd:odas. porque os eleme;n
tos agrncla!los com a, direçitol dos

carg.) para lHl�

I
RUA XV· DE NOVEMBRO, N.o 9 2 3

.

BLUMENAU

---x--

SANTA CATARINA

llVIPORTAÇAO DIRETA

í
.

cAgentes
rrA U S T I N"

� Peças ?ara: CHEVROLET, FORO, G. M. C" DOODGE, JEEPS, INTER-
� NATIONAL E MOTORES HERCUlES�

R

� OR6AffISA(10 .��E(I�LlSAD� ���� �ND� P�R AI�(ADIl I!:.��3i�t�;ift�����!�",,���...�������

. NOSSOS tA NDIDATOS

PE'ÇAS lEGlrTlMAS
Land � Rover

�'S.Al'\-lARCO S. A."
Bluménau -

EUGENIa ·BnUECKHEIMER
-

.

WOLFGANG WERlÍí�R

INGo

manter no !IostOc.
• SALOJl-liiQ MA'rTOS

ROMEU l'EREIRA

EDGAR 111ULLER,

RODOLFO RO'ltNBURG

ALDO pgREntA DE ANDRADE, WALTElt V,:_iCHHOLZ

AltNO W:.oEGE

WILSON SANTLi\.GO

LEOPOLDO BLEASE

]i'!l.EDERICO MA:N8K!!:

ARNO GUELOW
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