
Após o sr. Barroto Pinto ocupar.
rapidamente, a tribuna, p:lra con
denar o convite feito pelo coronel
Adi! á sra Darcy Vargas 'depôl,
usou dL'1 palavra o sr. DantoD ClOe
lho. obteve

.

o rearmamento'

o PROJETO DA RE ..

FORMA

(

RIO, 14 (Mel'Id.) -- o
Estado M"ior da Armada
revelou' hoje não. kr :fun.
damento a noticía de que
o navío "Sulamita", de
193 toneladas; destinado
<1>:), comercio de pequena
cabotagam, teria àfunttl'h
do. O "Sulamita" apenas
emborcou quando viaja\'·.'1
entre Recife e Aracaiú. To ..

d'a a tripulaçã.o do navio
fc·i salva. O casco do "Su..

Iamíta" ainda flutúa oe con..

tínúa os esforços para sal;
var o barco. ANO X

.o
BLUMENAU,

REFORMA ADMINISTRA.TIVA APO'S
O PLEITO DE OUTUBRfl PR()'XIMO
Decmi�8 O pr.Bsi'enle!a aproveitar o
Iranamo �a Comissão Interpartidaria

RIO, 14 (Merd.) A Reforma administrativa será as-
sunto das c-ogitações presidenciais logo depois das eleiçõesde 3 de outubro. Bastaram, com efeito, alguns dias de crise
no governo ':i1m agosto. para que o novo presidente. tivesse
que assinar' em méd'll, 800 documentos diariamente, e :iss':)'
apesar de já haver sido por ele devolvídg 80S ministros a au
tonomia de que gozavam antes da revolução de 1930. ,

" A máquina governamental, sujeita assim tão facilmente
a esses "engarrafamentos", necessita, :por:anto, de sensivoeismedlficações no seu modo de funcionar.

nro 14 CMerid.) - Algumas
entidades sindkais de. emprega
dores do ccmércío não eSl'..oiIldem

Excesso de funcionarios
no serviço publico

Um exemplo é dado; um
major do Exército, pa1o'a trans,
ferir-se de uma Companhia
para outra, só poderá fazê-lo
com. autorização do presíden,
te da República, quando o as,
sunto é. matéria da alçada do
Estaoo MaIor c da responsabí,
Iídade direta 'do ministr.p, da
Guerra.

O projeto na reforma, como
Se .encontra na Gamara, COla
Mensagem presidencial; poderá proporcionar meios para
sua 'rápida aprovaçãe desde
que resultou de um estud'o ín,
terpatídácío.
As 'perstectiv.as poIi�icas

para sua apl'j·vação são, boas.
Os' ;relatores da matéria, por
euíncídêncía, são Juntamente,
os dois leaders dos maiores
partidós. srs, Gustavo Capane,
ma e Manso Adnos. Num ep.
rendimento com o senado, que
está apoiando, fortemento o

governe, p'oderiu ser votado
e, levado á sanção presidencial
:até janeiro d�.t>róximo ano.
I

f A ç A M
SEUS ANUNCIOS

NESTE JORNAL

- Amuada, fi boda Gardner sobe
avião qU2 a levou ao Aeroporto de Maíquetía

(Caracas)

RIO, 14 (Jl,feridíonal)
SeIíviço Público i€nContra-se
excesso de funcíonaltsmo e

modo geral não há vag4S mem

no Tes;}uro que não está em

()JndiçÕteg de assumír noIVOS CD.'-

• cargos no tocante aos quadros
�a máquína admínlsí.ratrva",
Este é o. trecho c uma carta

destinada a coru;fitu.ir a norma
do atual governo' em que o );tI'e
sidente Café Filb) por inter
médio da seu sec.re'tário particu
lar, reseponôeu a pedido de em

pregoo que lhe foi feito.

comprovou, qUe!
as convocações
Comercial"

PRIM:ARISlI:IO
CONI)EN.AVEL

RE61STRADOS OS CAM
DIDÂIOS DE MINAS

-

as inquinções no Galeão:
já perdeu a majestade

"Este ínquénío
das coisas serias

é uma palhaçada, pois/

Tambem (li SERDEIi' - Ql'ga"
nísmo cujo plenárro- 'I'trune S3
síndícatos, 'dos quads grande
parte, já foil'xua. numa dlssl(lull
da que a. cada. dia en.lJrosaa
mais, e 4 f,Ederações sindicais -

tambem não acredita que. I) GO
verno e comércio obtenham usua

r-edução nos preços dos pÍiJnci.
p;tis gêneros de prímeira neces
sidade.
HOje, às 17 horas, na sêde da

Federoaçãol AtacadJsta, haverá
sessão do SJ!lRDEF. OS seus in
tegrant€S foram convocados co
mo de costume, POi!:' uma carta
circular assinada voaI,). se.eretáXio
geral Alcibíades AntoDgini.
A carta-circular, após referi!\

&€0 à "mudança. dos homens do
Goverllo,t J d:�clara que "não" po-
dem haver precip!fações" nem

. __._-- ----- .. -_ .. --..--- .. -- - -- _. - --------------

Em' dúvida a autenticidade da
de Vargas.. testamento

Danton Coelho sobre
---'_

RIO, 14 (Moridl.; Este Jnquél'.it» des da Aeronáutica. FalQu. igual, Getulio V;;rgas, cujo estilo, i.m(lr-·
é uma pathaçada, pois já perdeu" mente. o 'ir. Alberto Deodato para tal que cm, não apresentava os
majestade das coisas sérias". Assim refutar cs acusacõcs contidas na dcsIíscs nela constatados, Habrtua
se referiu, ontem, da tríbuna na carta do _r. Getulio Vargas j� CIJTTI ra-se o orador !l apreciar, nas men-
Carnara, o deputado Danton Coelho endereço ii UDN. sagens prcsídencias. o beletrrsta, o
ao Inquérito da Aeronautiêa,"];ln ESTIX,P CO;\lPIL01I1TEDOn. escritor casüço, nada do que era
metendo voltar. brevemente, ao Os dellatcs politicas foram Inl- encontraG'o na discutida carta. D\>;.

.

�.
llttm&, �ãra

P�<A"p�lltii'lld���. \li�m�i�'�·����.•\li,���íi!.����,í'!i.��texto de explicsr sua recusa acosi- que se propos !!.'contestar ás .czítleas ya "falta de pontuação ahsotuta, bera, sua presenç-ll: era pedida pelc.parecer á Base do Galeão. o repre- feitas. em" tom ·v�rl!1qo. pt>10 antigo falh de simplicidade. redundancta coronel Adit. Sua resposta" foi nosentantc tr.abalhista protestou coo- presidente �ln sua carta testamento. de palavras e frases". gatlva. Horas dopoís novo convite

"��III!I���.__�IIIII_��t�ra:_o:_:p.�ro�c:e:d�im=ento das 'ãutorirl;'l- A seu ver. ela não podia .ser do Ilr. Quanto ii:.: íncrcpuções que ela lhe chegou, desta voz por intermi:-
� _::- - ---� - - ----:t:-- eontínhu - prosseguiu - não er" dia de seu irmão, sr. Caio-Coelho.

verdade tenha n VDN culpa na n.el!) e para 'Um encontro eom o referida

B I d aprovação do projeto sobre Iucros militar no Jockey Club. Noyanienta
O (..:IS,· a' or,·ent..:lça""o .:t extraordinários, já que :l prímelrn 50 r;:cusou a aceitá-lo. por enten"

U V g proposição sobre a matéria fora 11:. der que as suas imunidades pmtla-
presentada por um Inpmbro de sett mentares deveriam ser respeitadas.

I
' partido. o sr. Aliomar Baleeiro, pro e em primeiro lugar por ele m'Csmo

.

t I't" t'
•

t I posição esta que, com o voto esma· e pal'a o d::.�oro da Camara de quesua a ua po , Ica con Jn
..

1!Jn a gador cl_l lll�i,:lría g'overnista, 1'01 faz parte. Além do mais - frisou

.

'I;t arquivada em 23 de setembro de
1953. De ·tino id�ntico teve a quea
tão dn participacão dos emprega
dos n:5 lucros das empresas. .'IU'

c1uidas n!>.' Constltuicão Federal mel
cc d<ls esf,orcos do udenistu, sr.
Paulo Sarnsate. Na COlIússáo de
Legislação Sodal o projeto reeebeu
par.�cer favoravel d" outro brlga
deírlstl, sendO, por fim. retirado
da pauta a pedido do sr. Gustavo HOL D 4 U)CapaneUla. justamente "leader" do LYWOO ,1 (P
sr. Getulio Vargas, que contava. - O arqui-milionario Aga
ainda, no Sen&do, com o sr. Mar'" Khan parce ter conseguidocondes l?i1he, que presidia- ás scs- um acordo entre seu filho.;ões, e nada f;.z para aceJl>rRt· �

O princiPe A.ly Khan, e a antramitação do :projeto.
Liga esposa deste, a atriz
Rita Hayworth, sobre a ma

n,ulenção da filha do casal.
Tal fato foi anunciado pelo
advogado da estrela. Aga
Khan teria cónseguido esse
entendimento para que a

menina, a princesinha Yas
min, possa, visita-lo; pois é
a primeira mulher nascida
na fami1ía de Raga Khan. ROMA, 14 (UP)-
° acordo estabelece taro- MinistrO' do Exterior bri
bem que Yasmin permane- tanico, Anthoní Eden,' ob
cerá sob os cuidados da teve, hoje' o apoio italiano
mãe, mas que um sacerdo- para o plano de: rearma
te muçulmano lhe en�inará mento da Alemanha, seja
� historia e a religião dos como membro da organiza�
seus antepassados pater-I çãO' do tratado do At1antlco
nos', .

Norte, seja como asso{!iad.a

Refiram os

$jlas tropas

M.nutenção dos preços do café

INQUE'RITO PALHAÇAOA

RIO 14 (Merid.), - A sua llif.iÍp;t e de uma. visita a Buenos
Chbgru:la,' a esta cidade, Q em- Airoo.
lJai!xawiJ:r do Brasil nos Estado::! O embaixador fc� Il;!<.!ebido !la

UI).idos, João CarIes :Muniz, de' porto. entre outros altos fundo,
claNU que sou país nfJ.lJ' lllodifi· nád'Js brasildros, pé'lo direi',)!
cal1á a politica exterior que vtrn do Escritório de Expansão Cul-

_ _ _ _ _ _ _manten'do. O C<rnbaixado'r. acrc-s- tural ,do Brasil, Froneisco Me·
centou: "O Brasil demonstrou daglia, c pr!lo delegado do Te
gramdj'l maturidade politica, :po.r- souro eh Brasil, Mário Camara.
que, apesar do impacto �t::mociOe Referindo-se ruc.g problemas mais
na} causad,J' pela mortCi dOI pre- urgentes 'do seu país. o diploma· I O SRdente GctülJo, Vargas, não hou- ta brasileiro ma.nJfestou sua ..

'1:e solução de continUidade n(l convlcç.aQ de que sf.rão re�')lvi-
GovC"irIQ constitucional". dos em futurQ não distante, a- S. PAULO, 14 (Merid.- - O
Acompanhado. da If13p'.}sa. Inm firman�lo: sr. Carlos Rizzini será candida.-

ne 'Germn,ínc,o diplomata brasí· to suplente de senad.':lr na chapa
loiro reg;t'essou, hoje, a bordo do "O desenvolvimento do Bra..!sil 00 PTB, coadjuyan.do o sr. Ca·
"Brasil"

.. 'depois de uma perma- em todos {)S senti.&:s especial- nuto. Almei'da; que Ú <:andidato
'.'.e'·nAl·a de 1" dl'as �� R;,� ('� Ja- t d

_. a senado.!';� v '-'" <ú .1,· num '" sua gran e ex.pa.n.E-ao lU"

du.strial '('correram 'Com muita
rapidez e são a causa, do pn'l
cesso inflacionista e da escassez
de d!vàsas. Por ':lutro lado,. }>1'0-
'locaram a falta 'de mwoo ade.- PASSAGEIROS DOquados do transporte e a eseas'
sez de. energia elétrica"· I R�O, 14 (Merid.) - Lan-
Interrogado sobre. a 'situaçã<J chas da Policia Maritimado café, () 'embaixador d�sse, la:]1 participam das buscas dascom i>camell;t e : "0 Br.sll C"Jnb ..

.

.

nuará com a 111O"D1a política de I
VItimas do aCIdente com o,< -
.-

d "C
.

d S I"me.nter os preços minimos em ,aVlao a ruzell'O ou.
cruze.iros".

I Quatro passageiros conti-
. _

nuam desaparecidos do a-
�uanto a :sua. atuaçao em W�- vião que caiu na Guanaba-shmgton. declarou que se ha,,']a

. ,

empenhado em ch'ilgar II um "en- ra, AC1'edlta-se que e pouco
tendiménto mais íntiw)" COUl. os provavel que os mesmos
Estados Unidos, e acrescentou: sobrevivam. Foi avistado-----'-------'-�---------------;...--- ontem à tarde um cadàver

boiandô. Tratava-se de um

homem calvo, trajando ca

misa branca e calça mar

ron.

RIO, 14 (Merid.) -
be-se agora o motivo
que o comandante do na

vio "Cantuária" não socor
reu as vitimas do desastre
com avião na Guanabara. O
n.Elvio vinha com velocidade
ie ·13 milhas horarias e nã.o
poude parar, mas jogou sal

"M�s esforços continuarão no

U1C.smo sentido para que, {Ij caJ

da dia, a coope-rtaçãoJ' e o enten
dimento entre os Uois paíseB se

jam, mais· estt'€itos".

CANDIDATO PELO PTS
CARLOS RI21lNI

ELEITO GOVERNADOR O
CANDIDATO DEMO

(RATA

Ainda a tragédia na

va-vidas e coletes acs nau

fragos, assim como deu a

posição dos'mesmos ao con-

trole do. aéroporto ao San
tos Dumont e à Torre Tele
grafica do Arpoador.,

CONTINUAM DESAPARECIDAS Q U A T R O
AVIÃO DA "CRUZEIRO"

NOVA IORQUE. 14 \u:P) -

Ill!foI"llla:a:i de Portland que os
r:t6ultados das eleições de >c,ntem,
no 'EstawJ, 'de Malue, elevaram
� democrata: ao posto de go·
vernador dO' Estado, pela pri
:mc:!\t'a. "Ie2: em 2(} anos. Tl'ata·'se
r1') Edmund Muakie, gue foi fun
cl::>nâNo dQ governO' do Truman.
Entret:a:nto. foram reeleit<1<'! to
dOs os candidatos l"epulJlícano�
80 Congresso.

I EnYol,i�o em caso escabroso
D �iretor �a renlknciária SQb ::l' pre;idencla do' sr. JoãO' Durval Muller, 1'2uniu-se ontem, iIJ.

Cemara MUnicipal com a presença dos segUintes vereadores: Antonio
Reinert, Emilio Jurk, Ary Taborda, Christillno Theíss, Martinho Cardoso
da Veiga c Pedro Zimmermann. Os trabalhos foram inicíados com a lei
tur,a, p;lo segundo secretário, da ata da sessão anterior. a qual ioi apro
vada sem restrições. prosseguindo os trabalhos com a leitura. pelo primei�o secretário, da matéria de Expediente que constou do seguinte�
Telegrama do Sr. PrehHo de Gaspar. eomurtieandO a transferoncia da
inaugurn<;ão do '.:difiçio da Prefeitura, em vista da morte do presiden
te Gi>tulio Vargas, para os dias 4; o 5 do corrente; convite do Esporte
Clube Agua V.. rde, para li inauguraçiio de sua séde soei,lI !lOS .eias i8
e 19 dO corrente; oficio da Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,
apresentando um voto de reconhecimento pelo apolo que estl;1. Camara

RIO, 14 (Merid.) - O

t
fercncia do famoso pistolei�

�jor Vitorio Canepa pas- ro afim de que fosse nomea�
sou a direção da penitencia- do para a, direçã:> do esta
ria ao seu substituto, o ca- belecímellto, conc�ndo
pitão Mostardeiro. Sabe�se, por acenar com vultosa

agora, que o s�•. Canepa es- quantia quando o decreto
tá envolvido em caso esca-

saisse. Por outro lado a re

broso. Varias cartas suas portagem apurou que, por
f::ram encontradas no ar-

caminhos particulares
teem sido visto, deixando a

quivo do :sr. Gregorio. Nu- penite)1ciariat carregando
1a delas ��i�.M 11. inter- l,lti1idade� diversas.

PE{_,;�A§ LEGlT!l\1'..AS
n!1a 15 de N'O\'!il!!ll!'Q, !7ã
Casa. do Alilenca.no S .A.

_-
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fABRICA DE CADARÇOS E BORDADOS HACO S. A.
, '. ASSEMBLEIA GERA:(. ORDINARIA

Convocaçãl:l'
São convidados os srs, acionistas desta sociedade à 'COlU

parecerem à assembléia geral' ordinária, a realiaar.se na sé
d,? social, em Vila Itoupava, Mun. Blumcnau, no d'ia 25 de
setembro de 1954, às 15 hJrU3, afim. de tomarem ccnhecímcn,
to e deliberarem. sôbre o relatório da diI;ek-ria .. balanço' en..
o. rrado em 30 ô,� [unho pp .• canta <!e lucros e perdas e pa_'
r�cp..r do conselho. flscal.· bem como elegerem

.

QS.. membroa:
eretrvos e suplentes do Conselho Fiscal para o corrente !';'xer_
cicLo

. .. - �

Vila It�upava, ,8 dê setembro .de 1954.
(C. H. CONRAD. Dir.-Ge�.ente ínt.)

ESTABELECIMENTÓS
A P lt

( I N. E

nAUX:·. S.
7-.: '.I: A 1\1

B t U M:E H':4.U-

Al1l1l'ad1hl"a
Catarina. com.

para
deputado

e s I a ,d.'ifaJ�
dr�

ORLANDO BERlOU
Dignidade.

Coragem
Capacidade

RESTAUI�AN'l'I� nUZARELL9

HOJE às 8 11 �ras HOJE
1) compler, ento Nacional
2) Tr;:dkrs
3) Corrmlemento Americano
4} GE6RGE & BERT BERNARD, HOBERT HU'l'TON.

CATHI DOWNS, GORDON .IONES, FLORENCE'· MARLI;-
LEON BELASCO, em:

'

O S l O U ( OS'Df M O N A f A L Ur
Os marujos desenibarcaram: As pequenas os cS_l)'rarn! E

a festa vai começarl A mais hflarrantc comcdla dos untmos
(,�mpos! Ver para crer! .

Os loucos de lVl)r...-: Falu, hoje em exibição as,2() horas
no Círu- Blumcnau!

-,

DOMINGO: PATRICE MUNSEL, 11') déslumbrante- fil.
me ern maravilhoso tecnicolor.

MEL B A
o doutor Marcílío J,:ão da'Silva Medeircs Juiz de Di.'

rcíto da La. Vara da Comarca de Blumenau ê Presidente da
-Iunta Apuradora da 3a. 'Z.ona Eleitoral do Estado no uso
das at.ribuiçõcs legais, 1'o2so1"'2, com a concordanci� dos vo,
ga is Frederico Kilian e 'I'eatino, da Cunha Melo, constituir a
supracitada Junta Apuradora das próximas eleições de 3 de
outubro, pela forma que segue:

la. Turma ..

Vogal: Frederico Kilian.
Escrulinadoros- Décio Sales (secretario)

nanl e Alfredo Iten-
2a. Turma

Vogal: Teatino da Cunha Melo.
Escrutlnadores: Helmuth Lautz rjung (secretário) - El,

m» Mund .:; Acari Guimarães,
Auxílí arej, de escruttnadores: Raul Laux, Antcnín G::.:;

lho, Gilberto Leal Mcirelles, Humberto Maria- lVIazzolli e
Jurandir Guimarães, ,

Secretário Geral: -Osmar, Etau..
A junta iniciará suas atividades n·:) dia 4 do mês d? ou

tubro próximo vindouro 'a funcionará diártamente, das 9 às
. I? horas, das 14 à? 18 horas (,qlas 20 às..22 horas, tendo cerno

I sede 11 Sala cb ,Júri,' no' EdiflclO do Fnrum, nesta cidade, 10-
càl Qtsignado pelo Egrégio TriQunal.Regt-onal Eleitoral·

I Autuada, cumpra-se,
.

Blumenau, ·11 (l'e setembro de' 1954
MarciUo João 'da Silva Mepeil'os".'Juiz õa

.Junta,

Censura livrel

736 - ofe- B (d N E. .

''I\..
.�

paisanduano .. ulassifleado ...

o.,
Nésta cidade, ainda' lJU t<.h

gora "para OS encontros finni·� de de 11 do corrente., cnh'p
do certame juvenil, contra r

o ram 11.;:: Bairro da Velna Jt-.

campeão' de Blum=nuu: Za-, venis do Olirnpico ,;_> V. Vel'dt' .

non AÍ1ton1G e Arlindo;

A.fi'l.pendendO
a vitória para o 1:..

Ism�r l! Nc�son; Nilo, M,:Jfú',:... d? alvlvrurn-o, pelo s'c-óre' me,
zoli MON·llI. Altair e Hton, mmo: .

,

Olimpic�' 1 x li Só na fase final ÍoFquelua-
.

.

., da a resístencía oposta ao' O:..
.

,límpico pelo aguerrido 0n'/:e
NAS PAGINAS DES- rubr·::-verde, anotando Guido

TE JORNAL V.' S, 'EN- o uníco tento da,partida;'�'un...

CONTRARA' O VEICU- .cionou como arbitro Valendo>

LO MAIS' EFICIENTE
dos Santos. -s:

PARA· A SUA PROPA
GANDA EM TODO O
VALE DO ITAJAI .

Hoje às 5 ,� 8 horas!
Continuando o sucesso

AS AVENTURAS

Tabl3Honãfo Nóbrega'
'i! D I T A 'l

.

D·E p. R: ,1\ ·'I.E f T O' '. Q:S el" de um. pl'bI1)ari�1l10 . con:�c.'� " A ." -V,) nave e -sem aguar, pois co puue-

Faç::;· saber a firma ECKERT & elA. LTDA., estabeleCI- ;'10S prometer aquilD que. ""til

da. nu;ta !ll"aça. à rua 7 d'; .s�'mbl'o que,. 'pelo Banco. NJ.- em nossa,.; prÓli11Ílls mãOli l'Gali

c:!D:!al do Comercio ,S.A., .Agencia local. fOréun .[ipresentad.:s ';a1' ou então esta.riHIllO>l (:on[es'

:1 est,� cal' ório {JS earaderistic:Js ref:::rentes a tilllU·.duplicat<l- l3and·o, (me os preços ,,"'.mi
')[\1'a S'Sl' protestada por �'jnéHcação": e.'por, falta de açeitc, de. man;tendo ali·.Js pOJ' culpa do, co

'/OIllÇão e pagamento, como' seguem: - ""'Deplicà'ta n'O lllércio. (} qual. agora, r"solveU

29.624, de Cr$ 4.63.0;00, .oerriitida pela firma Impol'tad:�ra Ieo' baixá-los, Sabemos que é cxa"

Comercial S_A., d.e Curitiba, Estado do Par-uná, em data de t."lmente o contrário".

1.5 'de março. do crJrrenfe ·ano. vencida' em 14 d� maio. do EDlqua'uto ocorl·", "SSP tr'alx:ih')
nú:"smo ano. 'numéro _do Banco. a�)resentantc 39.403177""".

l,le neu1.t'alizaçii.o. dr·urro tlll 1"'ó'
Nãe· llavi;,ndo, nas d�ligencias levadas a ef�Ho•.en.contrado urjo {'ornél'cio, C'o-ntra {JS p�ifot'·.

s r,'�SDOnSaVeJS �Jela fIrma, pelo prrsenle edital. mtImo-os
a'j ,�os O:lI11Um; do GOVErno e 'da As

que, dentro ·do prazo' legal, compareçam l102ste cartorio, afim ,�ociação Comercial, r'L tarefa d(,
de regularísar :i situurcão do titulo '2 resg3ta-Io ou a_9resentur decréscimo do, alo!} custo de vi'

I �s ra�õl's por qt:e não o fazem, ·sob. pena d:: protc3to, na CaD. lia, ·Í11'3.mern5 fit'111üS telcgl'flÍ<11l1

jlOrnlldUd,e
da 1m. ..', � 'lQ f.r. Carlos Bnwdão cle Oltvei·'

BlU�Cnall, em �5 de setembro._de .19;}'�, ro..; cO"1l1;1l1i" ...ndo reduçõeB' ')11

• __:::/\U LO KL?�., FEL·- Tab21m:J mtenno·
'!CIlfIE.Jalllento voluntário (k. pr".

"_�-_"""----.,....---_"""_-_""""'_�--------;....' ! A <;os. enlll'ora I:mu SD-cJ.'!ifirios, a-

I
dUZCIrl. Por' oUÜ'O' lad'J. os jor·'

I nais, nos últimos dia.s ,tilcm di-
1(, <tI'HrÚC-:' no lIIeio do .creptiscÚJó· p;,l� recebe de br.W<:s Iilbertos a YU1gado anuncios scgun'.lo
·jc uma hid)"Ídação q�e 'estava rc�', vassalagem do algodão Í1or.ctestino. qu"is· estabelecimentos l11crcan-.
i"ganl]o as fiCTas hmgas desta' 1'c- E m!!is do ([u. isso: São Paulo. t;.s divulgam. baixas de preços
gíão. a um pl�no tão" sU"baltet'!1u, i T Wi) d.;, ,Janeiro pcd:rn todO o dia Em atenção. ao apeh fOJ'mulado
quc' as pToprias fabricas naej(.lr'.�á�! 'lU" se aUl11Ci1te a e,íp3cidade pro- p€>1a; Associação Comercial.
já náo tinham cem que fiaJ' as SUl)S: aUUVR' do Seridó e se melhore a , ,

.

I '"tQ8Ic."'."''' ',"'lO ,.r,!-",r:.n.-.;1.-::'.0.r.� .I".�." .r.:t.úl'r.r: ....J• J.""'-.-" ;t! ....
�•• .,. .. _," '4'!' .-••�� - .., ... -.'!...C.C.-._. "_.::'·*Bt_.'_�%.i:t_"':.G._.�,.�'�i')• .; ..r).'::t:....• .;:_ ::'.0'")"," -,,_ .. ;.:t·�.';·:J, .- .1" .""�• ...-,, � �fl1aís altús titulagells. sua- qualidade. �'h).Q.0"'f"'>.�.l.O.......... é-'....... ,.....t)tIu.Lt..:.ioi�:"'.Uth;,.v.l).�4I_.v.u,*üid"·-'J. �, ..._ .. ti' ., C l�!.-. ,!r_' �.�'�'. �.t • ...,"1 • A,r� "!-''t!:a':::...''''.. :.•Ú20.... 't..�.( ,.,\�_.!' .....t.".t.lt ��A ...�r.....§').'"'..L'8� 8L'S"U...) .......us_._.!..-eult� o.:.J.o�.t""''''''Ií!

!
ObEe:L'Vf'-se a Machine Cotüm ! Teve" e:stá tendó. I'. iniêiativa �. t,

1 ""janelo ,:qui as suas mesmas x",";--privaan. lleste ·caso. dâ· redienção. do.: �� '.

I;erí'as. lnas _ é'�O lneS1Tto t�'!n'lpO to-- j-Múcú. nnl j)�.pel que� não nle can- J �� •

,

do () an.o l.)edir�do a _i1npol'tação-.. Vg � �'j ��p' :'ir..entu.::..r. Se ao lp.boratorio' �� : �--------------"-----
f!incG rhil tonelr1d1as. de fibr_a lOnga., do gove,rno fe�er.al COUbe ..a sela .. · *�

. Q�.;-----'----......;------- ql.l"" m�l'cacl" nac10nal nao se ,.,- I C<1I) d�< n'::l'I:a fibra entretanto ia' ��

.1.'"�h 1 er:a condi,::ões di.'" suprir o'; .

r-arn. os agricultores locais que a ��
;;eus iu:;;os de São Paulo. C()lfl A· t!;m:nvru,n en1 suas u1áos e promo- ��
linb::gem do P '46 I á qual, in:!eJiz_ v ...ram a expansão das ár= de

1'� "' t
'1) ,fite. ainda falta o e\·'2ficir.:nte (ie plantio. que estámos' aqui identifi- �� li
maturidade) i.cda e qualquer !'Yi-j cauda.

Eu mesmo já dei aO gi>ver- �t
.

.
. ,'.

,.,"

'I"��:n;!�a:; !��i:le:��l'�te�O:::.tlco ��Ji��i;�::i�::,o�O;,� ��:::e:.x�,:!::
I
H o'·...f de.ra l ....iI..He'. r'c 111.11111o O",e

..

e'.k·--e;'...•. cuN"ão car<'cemos de 'pedir ITl'Ü; ra, Anderson Cl;.-yton ilfel'cceu ��
!'lada Hn estrangeiro pura fiar {rS taU'lbelT)·iI mil1h� terra. no muni- ;�
titulos ll1<1is' el�vad'Os do' algoõão cipio ,lc Cajazeir!\s, o primeiro �§
1e fib,'" longp.. Os l'oçados do Rio campc> expe:ri·mental prlvadio do p'l �o.

'.

l!3 'Grandc do Ncrte. da Paraiba e o;e 4ü;' . � it.

Pernan1"huco co]n�çam a habHita�� ..

i t: ligratulando-m'� corn os pro- J i�

d d F
.' �

o;e da meteria prima adequada 11110 O
d

. C' () d 'I �� . � II.' ... -'
�

;ó RS necessidades.internas dl)SI�,����::ra��J�s:br:n:���eseni���� ��. '�:·.c.. ,omprova O e ICI.e.nCla:�; J.-filSO:; do sul como as do cO-?1.�rCIO g'zdcI' Thom!'!,;: Salustico. em ia' ��, {:J"
:!XpOl'i_2,(i.!)r. COn'l () qual, pre:lsanl�S Vf)r di!ste d.istrito' Currais Novos �

�
-

i!: .

�az:r di·�'isas. que a�end'a� �: e;n" qac lhe deve todas, mas todas as �
senci,is úe cOITibustlvel liquUto, e- � ,., .. X '" _ .,

�)tigínas dA seu progresso en1 nos-
quipalnení'::Js e- lnatcrias_ primas, :in·'

soi; 'dias� c�lçlHllellto, agua �l1cana- �.:lispensaveis .p,.s nc�sas - industrias de
fIn. força' palae::te do edificio do �,:�:jransfo�'mHçjlo, B:tncó'!Jo lill'asil. hotel', dilema. -es- ..õ

O -pJt\hO na expansão algod�oeira colas. ;hospitais et�. �A não' ser Jo�' �.
I dO Norde3te deve ser aitamente rié' Albino Pimentel. com ,Goianla . ��
nnlbicioso. EI:: não. podel�á ,.rcsb:in- em Pe.rnambuco, não' sei- de he-' H

. gir·se no meremlo nacionEll ,- IJ iobum' outra ind'1striat' bl'!'lsi)..ir" �
Que ��j ,;nil'leariB CQur]f.::narlllO,'S esta qué t ;]�.h� feito t�nto ·pi.ü�l sua �g
l�egÚjo a unHl produção.' linlitada. O dl1ucle. Para- ,flue s-e comprf�enda:l �

" �porte nno d�võ? continu?r a t·,::·prc- �nV'i_!l'g.(,t1u.t·a de ·cid:tdh.o e paldo; 4jt::)

.
.

1 I t 1 t�, d·;l. _c .... b'�_r�ll� ·::r'.l Cllh.ll··'· b�asl'I'\"I'- ��.,"��=ll�:}r ;lI�lU.t;J� pap€ {. o rCln (e VH- f� � tJ" � ..

U. ._. U 't� I..d.l. _

�,

�.�f'es vuzivs. pu:xndos pela JOCOl ..10- ra habL�l 'pensar, qUi�} '�eln l.'10 niío §'
Uva l_laHfh!il'anle. Tt=nlm� tHHa .:D,l.l.t.l- hav·eria este Congrc[.sb. Ele : '\'}�O I'�
f.arüu par;t çr:1f! a� outras p,,:rteFi 'f-_ 110- -Rio- Granup do Norte () Estó.- ��'
\'iV,:lS ���� ndC;-�H}. {Jue U!JS ü<azeu! di � do f'.rO,ridencia, rn:;�s' unI I!':stado ��

\'Ü�:lS: n ·"Uil}Ji;1.. Silo. Pr:ilJlo, Minas, l"urt.es; nlCHlesto e polllic<?, que natl

f\:tr21là e Kspiri1fJ SfUltO CQtU inqu)'t�Âp
.

Cj_JH10{.O ruais runeo/0uta.

I' 1 •
'.

I C' fé " "1 '5 111"-J· j.' SUH ação .'t;arca unia latilude' li<'

I ����,:�,:::,�. ::,'�Iat:"'�l,;e :'J!�Of�"<"� �l!��:�'C�t,:lOt��!�ti���l!�e' ç,ec��;:��
fi I ctl!!tei;,1 n

,Jnmli' 'lUf' ocorre Ctn!l' qu.al1to de dv;"amelj c d".inb;'''':-
11�la!iJ G·.rI]!,�U 1; �, AT�l:;:L;Ol1ia� Tt\dt' �ada. l'Iada fgz 'por anlbicãó lJ)n

f
j
o Bt.'':.iI. qlle nTsc0 P!'eCr3�-l vj� tica OU pes5C':-d,

�

�(. não" ·para . dt;'-

'"
i c!leotitrar .aqui as qualidaúes �ie tnOllsh-al" li 5tL� terra e 205 S'l:"'IU::l

{ ((}.alvaeea de qve cl� earcct!, para" concidad.iü� que elê9 devt".rão J.H:l�"'

. qUf"; �) l\f').rd�r;:h,: lÜJ) �nsisi.;.� Cll1 [0- tic.ipaL� t.=-·lllbeln d? prosperidad.z
ft:'::.:r co}') o =..-!gudào on Ule:;!na qu...; eI�(nao quer desfrt1f.'�r· sozÍilhe;

._"'-c---�""'-=��","",,""""""';-__"'" �';h6i"hú;r-:"" d�' rgH� p;;u"e{.'{! a lnna- COll1 � f:ua fall1ili�. Esse {!xeüiplo
Z(J!_l1:! C(}111 fi lJ!:nT_(H_'l!a.' (� a1gvd�o 'ücfinc o toque generoso do seu �(.\.

fk�: Jihr<2 10l!g�\ 1.;10 é �ú- tect'7ca: raçã'J de �1I11.;\nh! ue �t1P. gleba. 01t�

é .",(1 labol'al'y,"io. Se- aS!-;jnl trr:s que aqui enriquec:�ln. cnd.-

-I05�-.� fifi;) Panlu. jiJ leria �t. l�OS�� gl'PU1. El� ficou .í:! ficou pare di,:;

lHhul'1sn Dbl'u. o Jffol_�(, '��!ltr�' nÚ5 tribuir (1 'Q_ue g�nh:� conl o 11l\!Ío

f; 11m prfH.:1igio ('li) N(lJ'cJe�h�. A �nl que nasceu, C onde s:; faz a"

SHH f'x1fo'f(-/i1ei.� afluí C:ibJ" li�';arl�! f� bf!.stado.
(.ondiç(ics d�' r::lhna c r1r: HIP1U fi .----

H

MaiS uma magniiica apresentação do . Incomparavef
WALTER DISNEY, o mago dos' desenhes anímadost.:

Não percam hoje as 5 e 8 hor-as, 115 duas ultimas apre
senracões deste magnifico filme AS AVENTURAS DE 'PE.
TER PAN!

Acompanha no programa o. maravilhoso shcrt em: ·.'des
Iumbrante tecnicolor

'AVES. AOUAT1CAS
UJi-í maravilhoso short que deve ser assistidó: por todost-:

é Assístam-a f:"íOosa Rapsódia Hungara' de .Lízt, <1.'::.', com
paSS!} -de av['s' aquaticas!

"

". ,'...
' .

.

Atenção: Durante a sessão das 5 horas, será. distri'!Juido
dnLre as erianç .. ::: as figurinhas mágicas de PETER.. PAN!

nr. 1370

...

.' Vende-se um(i casa com

10 comnârtimentos COln

t�rreno medindo
800 metros qU:ldrados,
:.'for préçó de oc?-sião ..

. • Situada a' rua Almiran
. ,

te Barros� pel�to' 'do ar-

mazem Eduardo Santo::-,
Informações cOm o AI·

. faíate Quintii10 no mes-

- ." _,. X" <.0. __ -

: 1 terreno na Praia de
Camboriu aue tei1ha
'frente Dara a- Praia de
25 :a 4ÓmetrltS de frente
'e 40 a 60 de fWL�OS,

Nome ,que se· impôs pela inleligênda1 pe�
.

la dediêacão e pelo' amor à ·Ierra calari-';
t ::

-

_ _ _
.

nense.

(

Um .candidato do Vale ·do Itajai 'para de�
fender os, interênes dtl. Estado ,ria Câmara··
Federal.,

.

Vofar em H.ERCllIO JUEKI é eleGer 'ao: (Qn- ,'" �í·
�

gresso National. um homem"
.
consdo de.; •.•j

seus devere1 para' comi o povo. ��.
. r.�
.�
i

i
.

.� .1
t
�
�
ii

f: � !!'I' X .. -_-

HERCILIO D E.E K E :

i.,_

'U:W;!I] SiW' lJl1I' <lema;.", C<1ul.!e_
c:icl '8 dO':�úi)líco, d�' 'vúz que ;,r
falta de trõc.:) tráz uma série
'de inCOnv·2nieiltc.s ,? verdadei
ro ab�rl'ecimrnto� "!1orq\.1anto.
D'd

. falia das moédas" de 50
r:entavos, �L> :fréJ;uês é imDingl
do pelo comercio ,-:_aréjista 'l.

Ula cabt1;l d·,,· :fósfotos 'Ou balas.
o que.é muito comum ObS(}l'
v.a·r-se nos cafés.
: Diante do qu.e acabamos de

. .

Um talarinenle que· H�p��senla trabalho);�
honestidade •.

H .·E R ( III O D E f K E:
O CANDIDATO DO POVO x

D Brasil �re&isª ue nomens . �a, lêm�era. Ô� RereiUo DDeít.
rrA. FOLlI

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



·
A MULHER -E A FA�,} [LIA - No Conuresso MUll�

dla� de Populacão, em Roma, o trances Jean Stotzel declarou uue a 111üHICr nióderna 'desempenha llapd Imporfanfe 11lí sein 'lia soek c!i1de, !)or tervse L rnado um membro éi.Ivo, .là a amaríc •ano Faot acentuou quê a fórça das ramillns
lorlec,ajllerWalw::! rc;;id�> lia camaradagem reinante entre" os
respect ívos membros d.::nLro do lar, O llUCÜ'ú Cesiapis, fran:
ces, si-llienlou qu,e ti J.'mnHia moderna se caracteriza pelo -e�
\)irit� de comunidade, por certa confiança no rutur» e peloenfimcnto de que as vidas dos mernbrcs da familia são com
ll;.>nwnhu'cs entre sí.

GENTE ,NUA, NA PRAIA -- Na pequena praia Abes,
lnia; na ilha de Silt (Alemanha), praia de apenas 3 quilo
netros, reuncm.se todoa Os banhistas que desejam gozar um
-ouco de "ar livre" e sol d� verão. Formy...se assim urna
colcnia nudista, Qtlalqu,er pessoa pede ingressar nesse meio,
I1v::cliante o pagarnerrtc de 3 marcos e o compromisso de não
I irar fotografias. Isso :!)orque recentemente um esperto con;
eguíu. com muita Iabía- meter-se entre os nudistas e bater
ma série d,.' chapas que depois puss, u a vender fi bom pre,

"0. A praia dos nudistas de Silt astá hoje cercada dê arame
arpado.

AERONAUTA - O americano Garrett Gashrnan, pro'--'ssor de dança, fez uma experiencia: sentou.se num caixote
-Je madeira, ligado a 70 balões do Exercito cheioj, de gás de
.Iumínacão, e fez assim um vôo :921a cidade de Albani. O no-,
'o heroí de Julio Verne subiu a 2000 meti- cs, levado por'
.un vento brando e desceu, afinal, a 25 quílornetros da cí,
'ade.

O .JACARE' - Na estrada principal de Florida (USA)
splchc li-se preguiçosamente para fazer a sesta um Imenso
.acaré, o que causou transtorno ao transito. Ninguém se n ,

uresentoú com coragem suficiente para ac. rdar o saurío. A
,ocicdade Protetora de Animais é que mandou uma turma
,!e tratadores: quando o jacaré acorde li estava todo amarva, mocas que l speram. o prin,éi-'.0.

. I
r J ?eij�:��_����}{>iro h��I,n: ?����8g��!;���;�����������������;�;�;!�������i�;!;�i!;!���������i��!;!����.�...�.��,�.�� i

"

ii II t e n ç o �i
·

�l a todas Industrías Catazinenses II; � A ti T I FERRUGEM fJB I H A R e �� I'! �

i·

:� J I N lA S contra fogo HB I H A RH ��( 't
.rl6j
C8f�
.�

�J A mais sensacional e valiosa descoberta modcrna��
;�nos ultimas tempos em material Químico. Ja apro-���ivada em toda Alemanha - Austría - Ungria e��
:�Europa central. ��
ti Destroí por completo a ferrugem dos ferros��aços��
:�e canos, sem prejudicar os metais, ��
:� Não tem mais necessidade de limpa-las e g<lran-��
·:jte para mais de 19 anos a conscrvacão perfeita dos�� I
;�mesrnos.

�

sr
- -- - - - --

;f Peçam ainda hoje. uma, dcrnonstracâo OH Ul1).a�� 1 R E I O J O A R I A�$arnostra sem comprcrmsso ue compra ao nosso Re-�:.:, :.;

:�.presentantc exclusivo para toda Santa Catarina. �� I

:� REPUl!::SENTAÇÜES REUNIDAS HW E S '1''';': 0'1'1(;,\
�LTDA -- Rua S�iI; Paulo, 2922 - Caixa Postal, 6G2 e����599 - Endereço Tc1cg: HEPHr�WEST :._ Blum(�mu��." S C

.

C"

'.� .un{a ,;cltarJl\il. ;f
,�� ,

ECf)w�mbe TEM P (. c DI N H ['; J {l. O; �;.!i�U5andl] o jJl)d<:,ro�;(> produlp I\.NTI l�EIlB.OGl:M ".D r �S I

�H'I A H," flue desl.roi por c(lLup1eI(l a fen'ugl;rn. �� I

�f�: 'í'�NTAS contra Ií'OnO'! "H I H A H" 1-1 fll8h e-�i t�COl101Cl'11Ca p conservadora eterna. '��

�L FABHICA Dg Pf-l�l)UTOS QUMICOS "H 1- i�
���l A n" ANTAL KOLONITS _ .. São Paulu, �: dlo, 'I'issot. Classic, Junghans, Iü�nzlc. Zoníth, int�rn�tio!Hll;�� ',� �� .11 g."'r: Artigos para presentes - Porcelanas - Crlstats fm�'s���i�i3�ãi5i�i!Â!i;i��:to�iÓ�6�����,���i����i�;�i�je���0i!i�i�i�������j�����ic���!'�i�ir�� J'oías em ouro e platina. Alianças de todos os tipos e qullatcs

no mais fino .acabamento; Canetas das melhores mancasParker e Sheaffer - Grande sortimento de relógios de Me;
sa. Parede � D�spe):'ta�Qres. " '. .',.' .

' .

Uma crgamsaçao qUe quanto ma's cresce .mais vantagens
�ferece·

RELOJOARIA SÇR\VA�� DJ,S ASWALDQ scjlw�B.E.BLUMENAV - Rua 15 ele Nov .• 282 * FQne, 1546 � .Caixapostal, 391 - End, 'l'cleg�.; "'Relóschwabc'" _. Santa da':
--- tarína {ao b<lo (la CaS!l ,d�s �int;::s)�,

"

Para guarnecer cem pre·
gas um trabalho e tricô
Para o trico nào basta avesso sobre avesso, tra·I

passar a ferro as pregas co- balhando todas as malhas
mo para a fazenda, elas I

feitas precedentemente es-
11ão permaneceriam na sua corregar,
forma, Eis um bom n1eto- Repetir estas duas carrei-
do: ras até que as pregas te-

Supouhamos, como nos 'jham a altura desejacls,
noSsos model0s, que voce Poderá então firmar as ma
tem que fazer pregas du- lhas na profundidade da
pIas, Primeiro é preciso de- prega e coser esta pelo -a

terminar a profundidade vesso, ou terminar por meio
das pregas, divic:indo as ma- :!e duas carreiras suplemen
lhas como se segue: tares, Arrumar a 'prega na
Para uma profundidade m"neira melhor e trabalL31'

de prega de 5 malhas, tra- juntas as tres espe5suras
balh3r 6 malhas ao direito, de ü1alhas, Nos ::ois mode·
1 malha direita escorrega- ios ql:e apresentamos as

,

Quando l�ulgões e outro')! S3 mistur\l as ylantas, pelada (;:erl1 trabalha-lal, 5 rüa- )j'f:'ga;o; duplas servem pa-I tl1O:C;�,C�1 danmh�.s Se êllojam 1 tn'u1hã, Em quatro ou cinco
lhas dIreitas, 1 malha direi- "'1 guarnecer no prin?eiro a I nas l.O�"la� e b�otos das �la�l-' dias os bichinhos estão ex
ta escorregada, 6 malhas �ol;;. o:, punhos, a abinh2." tas, peneIre ctnza c e fogao terminados. ,Quando êl'es se
diretas. Ao avesso, malhas I, . ss?:undo os dnis lados sob I H knh�. à brcle, em um p:::u :'llojarn na l'aiz, aplica-se
direitas sobre c1il"eitas, o t cava e a frente. I Cf) de agua, e regue com es- detefol1 sobre a mesma, por
!:"ftIlmHmUmHm"mGt'f,,�..;m.llmlNII��mlluuuu'mUmUllln!'mm�!imUumzu�� Ilmlil!illtlll� mejo de b :m:ba propria,-

::1 lVIANUELITA MAR,QUES� Doerlças NervosaS e Mentais-�
� CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DA GLORIA �-

-c =-
-e ASSIS'f�NClA l\IF:rHC1\ PEItIf1/1NEN'ff� A t::ARGO DE ESPECIAl.. ISTAS ::

$ ---- AUli.:RTi\ 1\08 MÉDiCOS EXTERNOS §-
-

ª ELETRICIDADE MÉDICA -- REPOUSO - DESTN'70XICAÇõES ª raiz <Jus ,plantas, ES'i'<1 rnlsª ALCOOLISMO - TR ·\'í'i\;VH;r.;TOS ESPEC1:\L IZAOQS ._ 3-'111'<1. Wi,leb lllna vez por se-::.: Aven.hla J\1unhoz dn i:Qdw Nr. 1247 -- Tt,ldmH' nr. :)�) 5 5'

ir! 111,111<1, di! um grande oescll-ª ENDli;r{f,:<;o Tfo;I.!';t;JU, FICO: "p;c;a-lUJA'T'H,A i VHlvil:nClltU <JS, plantas,- .tor" Ni;�z:::::::�:::::::a::�::::::::z:a:�:'=:::::'iil5 !', Il<lndo·as vit:osas e de folhas=: C U R I T 1 n ii l' A It A N j\- $ l11ni'� res e mais coloridas.::::
. ' .:.; t C'FI fN·J\ I" "

...
��.JI�,....-*""_..,_:t,,,IA�_a.,,�ItoI.,":t* ..... _ •• f.a''''.iI,. • ..-�.t.,1IW"-1(l,..ti.J�'WI'... • "'(n�-...... 'e:!; .... of�_.� .. �O ....... f;P.21.�.«If.J'•• "' ... _�"',,, ...-,·, ."'fll."iAtJ'" "C .•J .... ,. l.:!o. ,,10.
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o g�neral Pentaleão da Silva Pessoa E��i���;:;:�:rP::i���:t,CYidéU,
.

I
secretáno da Interventorla do

.

d;€inte; .o general ;pant-a1eão da pêlo para que o aceitasse o que
ATOS .BIOGRAFlCOS Estado dó Rio e, ãnterventcr no

.gIva. BeSsoa., para a COFAP, ocorreu dias (LepoÍs d'e! ha;�r o
E' natural e Bagé, Rio G: do

mesm�. Estado, dew�s de 1930,
.

O NOVO PRESIDENTE ' ,

1 H"l' B' t d Sul, onde nasceu a 6 dz abrãl de HaVIa sid-o- promovido ateneu"
corone e 10 raga apresen a o

l'
.

DA.COFAP seu pedida. de exenera ão res- 1885:. ,.
te-corqnt:J' Cm 1931, a cOPJueI em

po 1 t 'ta d
,ç '" Trríciou sua carreira mUita. na 1931 e 'a, <>'cncral em 1933

ne eu on em aCQ n o o convIte, ' '"
"

-

'

_

C1 foi logo into e d Ese'J-la de RlO! Pardo, (:'111 1901. Foi chefe do Estado Maior >]0

Trata'" d
m a o,

'I't d 1
tendo saído da Escola Militar, Exército -Cl chefe da, Casa :MiH-

-50 e um mI 1 ar e a -
'. '" .

to concerto.' Ex-·t
- como 2.0 tenente, em 1908. tar dO! pre:;lld8I1te GetúlIO· Var-

penas
1 o

.

no

'lit
erci o, nlllt'J< a- 1ll bacharel em cícmcias Físicas gas, cargo que deixou por díver-

...., como; mI ar, mas am- .
. I

bém co-mo intelectual.
e Matemáticas, :possue os cur.sos gencia com o Chef� <lo Go_:,erU'y.

....-'-_-'--"-_..:......__"-'-'--"-,.-'-:----'--r-r-----'-----'--...:....._
,

e armas de Infantaria, Engcnha- Sua reforma deu-se apos {)

ria e Estado, Maior, bem como "putsh" int-C'gralista. de 1937, com
')S de AJ>E;rfei�amento co Rcyi invocação, do art. 177 da Corrstâ-
são, tuição do Estada Novo.

D.esempenhou njamerosa.s co- :E:l portador de diversas altas
missões de relevo, tendo Udo to- cQndecQ;rações,
das as suas promoções por m'C- Sua posse, :na presídcucía da
recímeuto, ' COFAP efetu';:;.u-se scgun<la-'f'iÍra.
Foi lU':>fcssor do Col�gio, e da

E!'cola Mi'lita;r e sub-dtretor da

(Conclusão da La página) Outra circunstancia teria, ainda,
� mcís de um notável jurista já lhl>

•
concorrido para a recusa, segundo

havia declarado que esse mquérttço 0'.01', Dantori Coelho. E' que sua .0 .

era �gal e inconstitucional. chamada ao Galeão era uma {el1ta�

I
.;

tivn de envolvê-Io no que clasaífí-:
cou de monstruoso crime dn 'l'Ua

.-

.

TonCleros. HORIZONTAIS,
.

1 - Punir. 2 - Constelação austral; Inclusive. 3 _ Ber.,
..

"FELJPE'rAS E DANDEI- . ne; rel�ção. 4 -,- Concl�ra. 5 =- Pe� financ'eil'o', 6 - No..

RAS" I
ta J.'!luslcal; prefIXO; es:pecle de :pao. 7 ....:.... Presentear, 8 - Es-

.' pccle de !lunhal romano; surpresa (int::?rj·úção) 9 - Om-
Prossegumd_?, cfIrmou O sr. Dan" bro; tipo de pano muito fino.

"

./ton Coelho 11110 pr,�tendo por ml.!l13

lenha no fogueira. mas' prometeu
voltar ã t.ibuna, no· mOlnento opor-

tuno, para. pulverizar o inquérito
"qu;; é umn palhaçada, pois jii. per-
d,,,u !1. majestade

.

das cois�s Ei!:.

riast+ •

..:\pós outras considerações, sP&- .

lOu par:\ a jovem geração das For

ças Aéreas' � para o próprio bri�
gadeiro Eduardo Gomes no ·sentido
de que vo1ta�sem os olhos para' I)
que estava acontecen"" na �se

do Galeão, s f�m" que o PC'17C>
não viesse 8 "esqu-eCCl'-$e de.� aIQ·
rias conquistada; pela FAB t1Cll:

céus da ltáliR QU sob Salgado FI
lho para Iembrar-se apena;t 4a

FAB, dos Felipet2s e dos Bandei-

falsas
Caim

- Quem deu
Prometeu?ou

O· gestor' dia ciência antropolõ,
gica o venerando" "Henri BrenU·
convidou o autor- a' vir passear
e passar com ele ª-lguns dias na

sua. vivenda perto; 4e Paris poís
desejava conveesar com 'ele' e di....
zer-lhe rpesl:!l>almente algumas
pala.vra,u de- aprelW. O j:'.leta
.Jean GIIQ:rlO declarou ch!€'io . de

entusiasmo que este trabalho.
díseutldo em ênúmeras Q,precia
ções em jornais e' r.clvistas Ilte
rárias, em de leitura empclgan

.
te

-

éonio um romance f'JUcial.
Ora, este romance policial come
ça com o . mistério

'

que envolve
uma. nlatldíbula falsa. cm que
Darwin baseou a sua teoria.

Mais
ou m!e'DOS na. mesma época. eon

sidcl'íLva-se Q 'homem mais anti
go e 'pitecantro;po .de Java, uma
forma íntermedlârta entre o sí
mio e o Homo eapíens, Em 1930
conseguiu-se provar que este
»Itecankropo; já tinha certa cul
tura, Ã. guerra. Impedlu, que se

procedesse nestes trabalhos e
I

'que se d::.scobrisse fincl.tnente o
'

homem mais �m.tigo'. Em todo, o
.

caso já se tinham descoberto
perto das minas de diamantes
de Kimberley na Africa do Sul.
ossadas e crânios interessantes,
cuja idade, se calculou cm 2 mi-

'

1hões de amos. Fo,i essa a ,idadE
.

que se atribuiu a Uma Cl'iança;
��e um:: raça que provávelmentc J'ja eorrra pelas savanas, Tntcr
rornpeata 'se � trabatho por fal
ta de dinamite, mas tudo leva a

crer que qualquer dia os cíen
tístas voltem para essa região.

REPRESENTAÇÕES,
.....:. Rua 15 de NOvembro, 1415

Fone, 1688
-- BLUMENAU -_

:!II1IIIIIIIIIIIIlIIIIIllIIIIlllJIIIII1111m 1111111111 11111111111111111111111111111111111'.

� NÃO V Ar A f L O R I A N O P O li S �
:: Quando precisar de qualquer informações, ou de ª
ª encaminhar documentos a repartições publíeas OU tra-' ::
:: ter de qualquer outro' interesse, inclusive compra de' ::
:: objetos, dirija-se à ::

ª AGENCIA ME.RCURIO ª
= s.

e mediante modica comissão, será imediatamente aten, _

dido. - R. Tsajo, 12 - End. São .jorge _ Sala 4, ou
-

R. Tenente Silveira, 16, Edifício Parthnen, Sala 103 - =
FLORIANOPOLI&

' .

=
- - =
- -

51111111111111111111111111111111!IIIIIIIUIII II 11111111111111111111111 IIIIIUI 111111111111;

Em dúvida a autenticidade

SANTA CATARINA S�

End. Telegr.: 141NCO"

Cr$ 50.000.000,00
Cr$ 50,000.000,00

A·.utarquias

SERVICO DE TORNO
,NEUFERT

E DE RETIfiCAÇÃOProcurará ser

no Legislativo Estadual
o mesmo qUe na Câma
ra municipal: Um amigo
de Blumenau

Retifica Exeelsíor

Rua FI. Peixoto, 89

micioa - Metânicaflétro
T. H E R B S T

- Telefone, 1250
Postal, 203
... SANTA (ATARINA

Rua São Paulo, 481 f. -
Caixa

BLUMENAU
(Ao lado da Agencia VOLVO)

"

Oficina espeeiallsada em. consertos e enrolamentos
de motores, dínamos e geradores-

Reeondicíonamento de coletores, para dínamos e

motores de qualquer típo,
- Serviços de torno e mecânica em geral -

Perfeição .. Preços módicos
A MAIS ANTIGA DO

Rapidez
RAMO

6

t
8

Refrigeradores Do�ésticOS. Refrigeração' em. GefaI i
Máquinas de lavar, Fogões elétr'co5, AspiradoR8 de _

Pó, Enceradeiras, Liquidificadores, etc. ª
R e f I) r mas -0- P i n t 11 r 'a •
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}
lí;l;ü;y" �(huiriwd - o .:Ias';ico l'llljKnlwlH!lJ"Ii\' UIJlI'I duelo illl 1'- I, 1)1,'" (." dr.m'_!Í;;, Ilol"d"lllUI 11." II'illJl(': ,Julinlw, 'I'elxeh-iuba,

hfuHque-nf:!t:� do- campeonat., of'I.... l;l'e�siona ..ll('·r sem hl.r,'(:ar tU:=tI) l'f" t l' (t 11 in tÜ! 'zug'ueirus c Q �U-*... \ViVular I,de paun lt i J e Jsnol, at,)�
dai da, Divisão 'de Honra da (cm',,"s !'xt-,� cspo rt.i vn,«. UI� qll,'i!'; M"silll:lllll, IH, 18, 23 e 24 nilrmtos. FiIwl _.

,LBlf, cuja dl�puiH.. verific.}u-sc, l)C�H�,? (k 111;1,101' nÚl1"!C):O de \."H- { 1'�1t PaiSltJHh:l. t{Jdíl�-l PSi h'('l"I!n I-Ic\�):�. j�d'__'l'ha1. rfcx(_\il-iniJa. \_l'Ht
na tarue. ,d" fcmpo n,nwaçadoI'. 10'''s inéVviduai� e de um. CdIl-! i.cm, a pa r ccu ro Jul'nho como (; l1o:lw.,1 Jogada. ind ividnn l i c .lru-
do ültimo-' domingo, P/}, mcdcrna junto: ma.is hnrmonioso, obteve <J I J1l"i;; bI'ilhan'," dos diant e ít JS, nC'i :'0$ 11. 23. 31 e ,13 minutos
pl'll�'" de csp(}rtçs, do mais . VC' AtléUço lêvr, saücnciu 11:) com- /.e- lt :íscl n. ccndutu de Salva- Equtp: s: C RelV''''': Mo,Jl1lrJ!111.
lho: duo" dc fufcbol do :m'ltado. puto, gcnü elas :.lÇÕC�, c111tWI'd 1":1'! der Lcrnus (:",5 Santos Jla arbi- Al'cnsí nh.» e Ivó: '1'c:wulu, BI':m-
:ÚPCtlU'll ela. público dos ,'mais' duas vezes t.ívcssr-m os a.l vi "c- tl'<lgPl'j, Ai-eecadacâo no ESt'l,l!() co e JS!ll'l; Tale, Adcrua.l, Pl"

ccnstderávéís, ao _ qual. propicia- '.:les saltado u frente- do Jllfl1'Ca-I_·A ugusto Baue!'! Cr$ 1:!.2DO llU,.. tiusk v, "rcjxeiI'inJ'�t e .lc.inu .

r fi in � Q=>. elenco:;: do' � .i\_�l.cti:co c dor. Prplinlinar: tJ és pura u C. �lf!- P.aisan'..lú: Ht�l·be1"t. 11'in�u (' Ló
Paísanuú "obor])o espetáculo de Os ,10 m imrtos inic",ds (10 oe- na.ux. três t.arnb em »:11''' o Paí- ca.; Guilb

•.·\,-í e \V::JlI;Jce: .1\1(",i·
" l'" fin!'a Entusiasmo, rtodo dfll'adcil'o p,:rtFn'��I'<lm II) sa nd.ú , ! co, Patroctmc . .Iuünho. Hoi nz (

rua.ní.endc- bem alta, asslm, a Paisandú, flue fez ib:2 Goats da porf'ia principal : \Yid.J�'d·_.
trll,tlição (l') encontro, fésta má- mente c;'!Jseguirul1l os trtcoünos
x íma. do (...;';11ortc··de Brusque. equilibrar aR �ÇÕl?S, igr:al:ll'Hrn
Sob todos os' aspêctos, foi pela tevccíra vez a, COllU,l!.!'r'm

grándc a, partida que jogal'anl l)'lssando H coma rvtá-la. (iH'll
1,rí�c_"'I'CS c 'ulvi-'verdf's nu qual1nHnte .ao:,::l minutos, quu udo
ns$inalou u campeão: cata!'in,cnse! se pcude nota- certo desânimo
outro estupendo· trrunro. que nas hostes patsandua rsas. Vl"O
cresce de significação 'B bl'ilhan� ainda o qu:,nh goal at.lct.ícano.
.'

:;'10 psla tenaz r-esístcncía O· selando definítivamer;te a ,,-; tP
pósta ii sua equipe. (sem Bolomí- da. 'f'quipe >,_:e' P9.tro�inie, ,�u"
nl., Otávio e pjJ310l pelo "alente soube cair de pé, ombreando-se
qú.kd-�,) pn.isa.nd'ua.no. pl'étican1f'nte iJ e )_€prrspn.i:H;ãeSequencla, imp ....sssíonantc de do ",'()\'ô", caminhando flrmc' a-

j[,�adug detrizal�t€,S colocaram
gora, à Cc1'l-luista do I.l'i·'2alll;)C,'-

em suspense o" espetadores, 'dan nato.
, ;. il batdn'L um sensacionalis'

1110 fÓl-a do, comum:,::tI-fovhuenta
dissi�ncs '�s p;rimciros 45 nünu-

to� de hIt!\., com a.nxbo,s os teamS

Um desportista sem mé
cuia, que sempre pug�
nou nelos desooríos de

, .

Blumenaul
Um profissional grá

{ico cumpridor de seus

deveres!'

Para Vereador,

oS pont-_s assjnal;ld(l� pelos ju_
gadores de anlb:\s é.13 Cq;llpt..S.
scpan'ldam,-nt'2. rcsul' 011 ii \'f!

rificaçáo num V ta Ide 4ü T)I1;1-
tos pan cada uma. rl'cu-';[ll1do
se os ál'bitr:Js do mateh. \)(If
este nl:�tiv!), a assinar a :;úmu
la.

O assllnto, C0ll10 di"';f'lllll:"
vui ser 'lé,rc:ciCl<j() '-'!b C, T, d<J
entidade :'l1lad'-'ri�t,a d'\ Bp;J,
XV, 5ul'I1indo !neSIDq com::

'''abHcaxi'' dificiJ ele! ser "eL:
cascado".

S::lH'" {l j!l�ll I'l'é�lil."dn IlP

s<,j),úh q 1I�: !la';;.�(JU. t' m:J": "í
ací'c:3ceni.:Il' !IlH' all'::1;", [' dh·i.
!!pnl',':: ]);1 I mhabc.<la ri. e'l!L
dcinHlt' f'r'Crv;ll" m-"" c·"u I'

lraballw I1ro (lI1l!ar!r.'l' �'."';'{). ('».c,
!!fJndo rOP�ln{) ;d!.;tlll� d(,h�:" �

tnneaçf-i-lo (h: ;�glT·!�iijfJ. ;)q nll_
dar :: p�!)t�1iÍcttl'). 1\ \.:n,lilnl0'lf·
{pj )..(:11'11';-" 1>('\' <; < jvi�r"br():l r\.;
Baixar!'>, Ill))' 29 '{ ?O.

capaz, l1ue
realizar em

fena!

muito póde
pról de sua

Lmel na. d<'f,,�a e TeixC'xil!i1 h3
no ataque, as figuras de maior
realce no bando vencedor'- Ex-

Um cidadão digno e'

Continental é fabricado

VaI 11l�O;;Sl gnil' ,na noite dt'
11 � j', u Camuconat:> ·cestobo1is.
ico' da (!idadel com a reali7..a
ção, em 1t:upava Seca, da par
tida ,finnl do' prim.ei}'a ,turnô
dei mencionado' certame, a quttl
movimentará num combate d'2
gr�nes pSl'porcõcs os quinte.
ItIs do S()c',:;daü.� Recreativa
Es,P-:;rtivn 1t)Í1'a!1g':l e Gl'emio
E?'Portiv J Olimpico.··
Ambos c-- nsegúiram SObT,�

puja'r o B�lndeirallte de Brus
qü-::' nà'3 duas r::>dadas anterio
res, situando-se, em con80qucn
dá. na lid,..ll'ançl· d<! competi
ção,' da qual l"5t' qUt'rem s(� íI

f:>.star ,c,,' fU!'lnrl ulgul1la. Eb
')orquc, ·Nmo se j6 lião lmst.as.
,;e a vélha rívalidàde exisl". n
'e '«ntl'e' �,lvi�rllbros e "mn3-
;é�jllh-':;'\ lll'üméte lO .:Jv:ontro

,cc�,t.� IxüisUco desta J1Qüe, na

quadn ipirangüista. tr,311GCm',·
50' dos mais muvÍlll>0ntado5 l'

cqullibn;ldus.· .,

Caso curio50 c mcdUg
Amanhã ii !Joil!:' es'tal'á-reu

nida a dil'ctúria d .. Liga A
t1étic;l BlumcnaÍleme; tkven.
do a Comissão,'Técnica p1'ç-,
l1i1l1ciar�);e a resl�eito de curi0
!'la c 11édto caso surgid:.' 11a g.

l)ortunídllcl� da pcl:'ja ql1e 0-
limpico e Bandcirani\: disputa
i'am na 'tarde -do ,dia 11 trTln
':nto, nq' Alam:dn Rio Branco,
Encerrado o inatch, com a

contagem de 49 a 48 pró blu·
mcnimcnsc. p�r sinal ba;;tante
injusta. 1endo em vista o atua
ção 11.1a15 s�gura de�,�nvolvià'l.
,pi:].J "fivc" Qrl.,lsguense, ,�m to
dn _ fnrscurso' da lutá c ao

l'omllr o l'c))resentante da LAB

AC �S$ORIOS

Para pronta entmga:

T
UNI(l� - HOFF.MANN -- HUSCH (L. H. B.)
ele SalzlHer - Watensiedl· Alemanha.

fOmo de �rimeira quali�ai:1e,
Mufllr de 2 cili!jrlr(!�, OL}';O CRU, (lI; �:!. llP. Camhio
-](' :J mnrch:,s p. Jn;j)lc,

Equipadus ('('111 r.l';VANTAVOl: I1YUHAÍJLICO e

J\ÍU\UO Ú' lHli\S J\lVI�; C/\,S.

O 'fRI11'OI>. .oE CUNt"U1N(ü PREFERIDO POR

SUll GR,ilNDJi_; �:(,ON0I\11/1 r; n,E5lSrJ'I�NCIA,

Babini

F<HlIJ - C!mVHOl"í,;T ' Linkl IVIUPAH.' f'!(o,
Ca!lJÍnh(H's l", W. H. ({lSI\) aI;:' 3;; T()!H�hHlil�.

CüNC1�S:SION/HW)�;; para S;mia Calurina:

nnuem;(!:·j. eOllrinw em

!
�====��==����'}

F O R D
I�ECi\S LEGITIMAS
Ca�a- do Americanll SoA.

Rn;l.15 (1e Noycm)u·o) 473

tl

Rua 15 de ]"Jovembro, na3 FOJl(:s: 1:j24: c' 171::
AUTO COjn;:=�{CL\L IMPOR'.l'ADCmi\ S. A.

A!Efl(I,EN(IA
1 3

,F�

5 AL V r�
\\ r T E.M B R R) 11 o'l Lt D � @ tj v �- !l} R OL •

" \� ;,d' '" " ""

CRUZ

d{!, anuncio àcha-se ,r.
retamente ligada à cir_
culação d� jorna]. A NA
çÃO ,é o ún:ic�· órgão de
circulação {liária que pc_

I netra 11 � maioria dOS 1a

t ��s: d�
. -';de d� Itajaí.

,

.

"

Espc taculul'

CASA

LiquidH�ãü SemI:- straI
DA

BUE�GfR

( A V A L' H E I R O'S ,

gancía usando ca;�', �as

as mai$ bem"

Yistam�se
;'1( A ti

com

D E.

'ql'.9." "O liu-has", Paulin:J deu por tendo , .. conduta
rl,crrado 'J encontro. cuia pla- seu c�'nh:-ndor
card.,'llcusava. 2 pontos para. o em tentos esta SUi}cti:Jr·i-
ba.ndo. gasPar,cnsc e nO"'�lUm PIt- dall!· por, intermédio de Ninha,
';t o clN1CQ visitantc. _. aós 8 c' 18 minl1tos, que conclui'u
Jlouv sse nudR c:'TlJprc'JI'-:'V} { (lt� cabE\;a,- COU1" s'' cesso ,Jois
T 'Tgia J'�:' Ilal'tr dH. chrfi,' G'1 ('�ntr;;;3 p,-,.,'U!lül:I dos pés 'olc Tu
'�nlb-'lix,,-da <1:.;. r;llP,._.anl. teriH :;i-' la l' Antonill.11O. ÜJll1 ma.'s um
.lo <:,i1.a(') tão ll'�liagra{lá,,'e1 epi' triunfo" 'voude a agl'cIlli"u;ão de
sódin que 'JllUit,_) veio dcpor 'con- G�spal' mautc\"JC" agora, acam
tr!' " dire,;ão !l atictalJ tio sim- 'p�!lhada tio' Paiswndú, na vice
pátko ;;l'elUi'.� de Itoupav<J' NoJ� li�lerança do campccnato, dis
tt'. Já 'B(� di:;,,- muitar; vezcs que ta;nclada dois ]J�nt')s do Carlos
UI;! I':JTO nã'J justifica ,culro, dai n:�,n·a.ux, lidcll a))801uto· e in7iclo.
cã,o (IT :,'d:; ('n"f),"ado com ''Ycnc�Jl'Jn D, matcll :prelimina�'

p�',� :lx1, CO!HiervQIl'lSe ° team
tr.'r "!O!""CS.

'

dj:', asp'l'unte<; '.lo GU21'ani
Ho';r" o futebol pl'ópríuIU<:!llte pb:ut.g, tia tabelw' ue I ';nk;;

(Ul" dC\'e'�,,\ 'frizaO' que' e \l13qua-', ,eêrtame" a cate,gÍ:ll"la. Bom

dFtI;' lr�init'Jo. pu.r Dirc�u M.en-' âesempelilio cumÍn'l.do, por P"u'
na <direção d!l 1)u:rfia princi - �

pa.t, 'lU!:! .l.'cn1deu' �l. ,{juanl!U, tlt.' rCr$ 2.;20,00. I�uatl;ros: I>:'TUP!.; . .ftin,ho, .. S�Ll:'tiüi '! C>ti; ,

P�!clH.:'lluinb_!J, P:iVÍ (! L�út1nho; �
Aloi.siâ. 'Àllloninhv, �';nllll, Na-I
trk'1. � Tuta.

o torcedor ga:;parense-, pagou' ]ut[", 1,')1' ter tull de sC us atlda;;,
drimingo()' â ta1'de,' dcz .eruv:iros I

Nfllsinbo, l'ido e';pUlso da can,

nas bHheVJII!as, uo estádio d') oha,
Tupi, para, ver noventa minutos 'l'cve, ,11llCW, ,(l ineiue\!tn" ao

de futebol, acabando POr as,;is-, assinalar o árbit,'O Rc�)erto Pau'
tir trinta e. cinco-: apenas, 'Ê que 11) de Lima, Ull!3. pena má;;j;;Ja
a' rep�e8entação -do_ Gual'.ani,:sem

I
contra, 'Gs h.ugTiE·_):i, l'J'atir",.rJa

--i" que houveSSê' r.azoes":)Jara ·tan- ',)ur ô:lc]l, a,;",1'.1. sobre o jl:Hlt' Ir:
to, il-ntes de. fin:dar a fase :inicial Tuta: Não gosta.ram o:; jllal.-:r-,
tio prélh:t disputado C0111: ,{)- qua- 'i tl'iCulo�'cs da dt't'ÍSBO (. ) apit,t·
�o "índio", numa·;'G.ti1t,de," jpl' ,k r r:i;::V'ip.':tne·'lt.c NelsÍl:lw,
todos os titulas. ,r�'prçyªV;l;lI.. ,:·e-.1 qUe dii.'igíu ? (J llll '_!ia.Jol· ÜU car.,

S:>lveu abandonar' o cam:QOo .
da·. tend9. pala\'ras de ba'xo calãJ,

im1.'EO,do per parir. dede im�dja'
t-. :!'{',çii�. !7.nto !! que m�ndou
c : "ui-:cipliJ1J,do jog;ld�r para os

cllllVeil'OH, com isto não se con.

(;1U!� ('�l fJagrante dC";�TefJp Ho -L�

lJúblicn pagante e a� arlvc:sári'
d�cídiram tumbelll l'!ltil'al'-s'" dr

glll}lla\Jo. (lUun(]o frfj�H dccr.y'i
du:-\ 35 lninl1tus df..� ]u1�a.

.J ;; II

�-
REDUCõES tM OS l�

Mercadodas a granél,- pOI' llfcc:ns dt� pap�l.
FOltMIDAVEL A ESPETACULAR:- LIQUIDAÇãO SEMESTI�A..L

. C -;\ S' l\ B li I'� l't G E R Rua 15 de Novcmhro. 505

�m�, '____ __

P.I,lT1\H:NXt'

lO'
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"da campanha.
O acordo programado no Rir. Não Importarla a conseíeneta (it� Dos conchaves havidos entre (lb

de 'J!ln�lro pelos senhores Sau�,;) trabalhistas que, atendsndo ao ape- dois fracassadOs chefes, cujos 11<-

Ramos e, Nereu ,Ramos, e trazid" lo unissono e espontaneo de todo () ços de consanguinidade unem

à ultima convenção estadual da povo catartnense, Oprimido c C3. mesmo despeito c a mesma amb!'

Partido Trabalhista' Brasileiro, não ',poliado pelos desmandos II! pela i· ção, resultou a "Aliança Social 'l'l'éJ'

1:?V":, nem poderia ter, o efeit,!} dr.. .. nércia dos governos passados, ror- bathísta",
maram as oposições coligadas Pll� UM "'-COROO IMPOSSIVEL

.ra eleg�r o senhor lrineu Bornbau- A fórmula, Inexequível desde (}

inicio e repuôiada. pelo cleitorad(�
trabalhista, não passou de frustra� Aprovou" o -- acordo, certo de' que
da tentativa de acordo. Faltllva,lll,� este era -o uníco meio de evitar 'J)

o csseneíal nos ajustes poütícos; ,. desmoronamento, .de impedir a ror
denUdade id:ológica e consentímen- mação d;. alas dissidentes e de con-

to .parttdarto, solidl'.r a unidade pa=tidaria.
Identidade ideológica nunca 1;o\Jl· Entretanto" os fatos vem de-

ve entre o P.S.D. e o P.T.B., ne!t\ monstrando que o eleitorado ira-

na definição dos respectivos balliista não aprova, não quer c

gramas. nem na conduta de não permit.irá o acordo com o

Iíóeres. Partido Social Demoeratico. O ór.
O gov:rno de qetuÚo Varg!,s, José de Lerner ROdrigues, cujo

em troca de' apolo parlamentar, digno ponto .de vista é o da absotu

sempre cedeu ministerics "ao PSD ta índependencía p::.rtidariá, traz
e nunca pós em pratica um 56 d\)11 sob sua lid�rança, os diretorias mu

postulados trabanJstas. nicipais do sul do Estado; 1) prcfei
Bastaria Q exempão da P,etrobr'l>1; te- de Chapceó, cuja eficiente ad

projeto de origem gcvernamental ministração .mereceu sempre o r,

qu�, embOra um tanto reaeíonarío, poío d::>' poa:,r público estadual,'
evitava a entrega de nossas fontns sente -se constrangida, em marchar

de petróleo aos trustes Internaclo- centra o Govern::.dor lrineu
'

Bor

nais, para evidenciar quão fr.,gil nnausen:
'

varios outroç diretorias

e fieticio é o auxítío pessedista. municipais do' PTB solícítam seu

Nüo fossem as lutas populares, desligam'.!nto da Direção Estadual.

as campanhas de csclarecímento A CONVICÇÃO DA' DERROTA

público e o desassombro de algli1rul Nem poderia ser de outra for-

insignes parlamentares, o pr�eto ma, urna vez que o cambalacho
não teria sido aprovado' e II nacâo politico em' nada beneficiou .o P.

não teri.:. avançado um passo na az- T.B.
dua conquista de sua Independeu- Por que a. indicação d� tres no-

cía economíca, rnes trabalhistas para formar a

A reforma agraría não pode Sl1il chapa federal da "Aliança ir
, fra

encaminhada ao Congresso Nado- clonando sobremaneira 'a nossa vo

nal, cm' fOrma de projeto de lei. tação?
por saber o governo da RepUblica Por qua a candidatura do se

que não díspôe de meios, o melhor nbor 'Saulo Ramos ao Senado. se

de votos, para aprova-ia. N-em ee- ele já estava incluído na chapa de "".._,.

gita na maioria latifundarios, não deputados federais? �f·,..���;����i������'i����������������i�����������������;�����i��:!:����������i���ie;�ii������ij������
se empenhará na mudança do nos' Por que motivo dar esta de' � ��
so err(ln:(' sistema agrarto. monstração -concreta de medo, ga- I O MAIS VARIADO ESTOQUE DE PEÇAS PARA CAMINHõES E J.!

.

Os beneficií;'3 da legislação SOei:!, rarrtíndo a derrota do senador com fi AUTOMO'VEIS, A' VOSSA DIS POSIÇAO, �o,_.i
,

sua extensão aos trabalhadores "o a vitOria do deputado? !I�

ED�IUNDO JIORT

-

=��dO� ��s c�:X::��aç;:5�:í�e�:��00ms:!�re!!:�e:mR::�!n���::� I COMEReiAL 'VlclRR BRUN'S' S B
ii

-�---------------------------_.... ��!��:����;:E:di�?r:�::: ;��t:::���ui:j::=�:�:a:�oC:;l� I .' II .. ti
.

II·" .. �
'�",.o«"o.oOO.".Q.O'O"'.O'O"'�'O"".ooc.�!o.('."""""'.O.ooo,�,o_";'oooeo""" -'

d I
li.

�_ ooo.o.o.c.""".o.O.OOO<IO"""O.U'O.O�*".O'_'O"'�_"""'ooo._'_ Brasileiro, para a execuçao (! va de que cles tentam· fazer dO

1";
""

,�
. 'qualquer um dos postulados de seu T.B. e G:l P.SD. propriedade priva- RUA XV DE NOVEMBRO, N.o 9 2 3 ��

� 'I U' D ti N'
•

'I
programa, não teve, não tem e náo da da familia Ramos. B L U M E NAU SAN T A C A T A R I N A �

�
,

Dla-n emoera Ica a':cluoa terá o apoio do Partido Social De·· Aos canóidatos da "Aliança" ao i�
� . �ocratico. '

'

Senado falta a condição primordial o X - _ _ �it
p. " da� f:�������ã:uç�:, d:t��;�:� ��s�=�m.:��::�:. i;��:p;:e2:, s: I I M P O U T A ç A O D I R E TA!, I
�,

'

AOS SEUS CORRELIGIONARIOS 'ao trabalhador. a Nforma agraria mostram �errotadQs antes da reali- 11' j
I',

'

,O, prestígio da ',União Democrática' Nacional de· e uma cr'istribuição mais equitati- zaçãn doPleito-·.i Agentes ',','A U S T I NU ��

Üpende, em'grande parte, tanto no plano federal co- vá das riquezas ,são principios fun-' Por outro' lado. os seus adVilr:;a, h· ��
� mo no estadUal e no .�mul1icipa1, da sua representaçao d<lmentais do traballiismo. rios, 'enobrecendo mnda mais, a veJ I t ��
li São estes principios que lhice honrada que llies dcixa bran- J Pecas n�ra·. CHEVRO lET FORD G M C DOODGE JEEPS INTER �"I ......iIIiIiIIIIIII"""'''''''''''''Ino Congresso Nacional, na .. Assembléia LegisIati- cç;nteudo ideológico a uma agre-' cos os cabelos, tem a altí\'ez de

§�
. " . . ., , ,

-

��I.�
�va 'e, na Câmara de Vereadores. míação PQlitiea, que formam wlla disputar, exelusivam�nte, as du'ls, �

,
.

'

iI-
� O Diretório Municipal de Blumenaú vem trazer, conscicncia partidaria e. que t!.'ll- senatorias. E se perderem, voltarão d NATIONAL E MOTORES HERCUlES 't�

IpoiS,
'a todos os seus correligionários" tanto da cidade zem para o partido o entusi�1Si�10 as suas atividades· pessoais, zem j �

�?;ti�����i�l�r� :�av���l��!�:r��:�i�;ódadtg�'i :���:��:!;:?e:�:���' c��e:::�t! eu���:�:��s�:��s���e��l� IL ORGANISAC10
.

ESPEOAUSADA PARA . VENDA. POR ATACADO I
pedindo�lhes que cerrem fileiras em torno dos candi. rismo, o "st�to quon, a prOl_ria O mesmo não acontece com os

!§
, · '. .. �

d d reação. o Partido Social Democra- senhores Saulo R:-.mos e N�reu Rà- '�, .,', �
atos o Partido. ' .... I

.

t la . bo· 1

'!
'�O_O.DOO'OOc.nOO'O'O'"*,,OO""'C.OOO.OOCi.O.C'OOO"-A,,"O"O'O.OOO.o.--.U.o.D."'O.".ooooooo.o..o.".ooc.eo.o.o.ooo.ooo.c",,.o.noooo.ooo!tO""'';�

tlco e, como e c propno se ro u ( most pOIS aro s precIsam ser B Cl:- �;.a.ó*�ace{AOolllr..a.o.O.�.tJ4Kr.�.�o.o.n.o.'·J4(",""'n.'J.r"",,�"'i.',,)�!"',• .a.c..o.n.o�o.O*O'ln.a.oe·'.04c• .::.n.o.c:�--...of.o�a��.�o.Qea.Q«).

.1'· Reiteramos este apêlo na convicção de que O'! um pnrtído do centro. tos, necessitam de um mandato,
,<

- - ------

�nossGs companheiros, sempre leais. e destemidos nos çaP�!:�:a;;:ba=�:'���B.?;, em SWiI �;::ue fizeram, da pOlitiéa, protis- ,NOTICIAS,' DE INDAIAL - (Do· correspondente Jamun,dá)-' ..

�pleitos anteriores, empenharão os máximos esforços
..

1��;a2���E�:!�sY��::J!.��:����.} i�Iª�'::.�1�::;;��� E:��?����:�if�t1� Abandonada Indaial emmatéria de fiscalização. d,-.0 traoslo,':,,':I
t C

�

d V d
-

d o eons�ntimento partidario não sempre os bnnirão do e�nario po- . ' .' ..

Ic na. amara e erea ores, a :n:lssao .

e q_ue se 'ln·
ficou patenteado na ultima con' .litico da EstadO'CumblU' d tI' b Ih m ho t d d t d

INDAIAL - Corria tranquila
e a a ar co nes 1 a e. JUS Iça e e· venção estadUal do P.T.B. O ,elei- 'E!l 3 de outubllo de 1954, de n!!- a manhã do, dia catorze na ci-

cencia para .o futuro de Blumenaq, de Santa CátÇlri- torado trabalhista não delegou es.. :da ,llies �a'!erá o conluio. maquin,:, rdad� de Indaial quan<lo< um aci"

�na e do Brasil.
.

te pOdçr <lO:>S convencíon�is: ":(l'lle- _-do na CapItal da R::publica � q�I"', dente de< veículos l':>ubou o SlOS-

�� Blumenau, 7 de Setembro de 1954, c

les �ue votaram pelo acordo, per- v�rgOnhos.amente, _te�taram lmpm-' sêgo. Para. muitas das pessoas

i� O DIRETORIO MUNICIPAL DA U: D. D.
� _:��:!oss!'�� �:����afi::!!u�!,� gIr. ao eleItorado hvre de Santa Ca�

que presenciaram o choque da

!!'::����������i�.g���.��i���J tarma. motocicleta com o cam1nllão, de

se-jado.
A úníca finlllidadc do dtspre","

vet conchavo é .a reeleição do se"

nhor Sa1.j10. n�:tnOS �que, sentindo"
enrraquecímento das forças, tra

balhizt�s: arranjou nova legen,clI",
pera :;arantir a deputação íed�rBI"
A legenda do P.T.B., .esfaceladE<

Secção da UN,ãO DEMOCRITICI· NICIONal
_.' O FrQcQsso Da

RIO, 14 [Merjdiorial ) - o
cororie'l Adil Oliveira, .ínter•

. pelado a respeito do discurso.
do sr. Danton Coelho, declarcu
não ter ouvido o discurso, mas

II1II que diante! da advertencía pro
curaría conhece-Io. Insistindo,

NILTON JOSE' CHERML vendem.

HJJRBERT ZEND:&ON FREDERICO MANSKE

seno

. Não importaria a situação �.'�"

línórosa .do ínexpressívo .senador

Carlos Gomes de Oliveira. eleito,
segundo ele proprto, com os \'ot�13
da União Democratiea Nacional.

pelos seus proprlos dirigentes. nUo Não importaria Q lembrança dAS

atingiria o coeficiente eleitor.al 'I' atitudes passadas. quando. vaidoso
a crareira -de pretensioso medico e irrefletido, jaetava-se de haVfl�

teria um fim pouco brilhante. destruido a oligarquia de seu pri-
AS RAZõES DO CONCHAY.� mo, então vice ,presidente da lr1c'

Os irrefreáveis interesses do [O!l. publica.
nnor Saulo Ramos venceriam quat- Importarta, semente, a sua reete:

quer obstáculo. Na marcha ing;ll). çâo e para tanto bastava alíar-sa
ria para o P?lacio Tiradentes, d� ao antigo adversarío que, ócsUuâ'l
mancharia', com a subal1iernida·ile do pctos insucessos anteriores, �ar

de suas ambições pessoais, o concet- marra qualquer cOlpprOmisso.
..

to dó partido que o elegera ãwn Os maus ventos os, unlram. (I'
vezes.

.

senhor Saulo Ram's necessítava
Não importaria 'o que os no-

I de uma legenda quc atingisse o

mcns de bem pensassem di.. 1>.'1' ri. coerícíente eleitoral, e o senhor N,�··

pF.rtidO que os oportunistas usam, nu R:-:mos necessitava de quaísqunr
os deputados traem e os chefes parcos votos p:1ra a sua desastrn-

NOSSOS CANDIDATOS
-,""------

INGO nEUING ADALBERTO FRANCK

EUGENI(' IllnUECKHEIl\IER l'lOLFGANG WERNER

ARNO GUEI,OW WILSON SANTIAGO

SALOMÃO MATTOS EDGAR MULLER

ROlltEU PEREIRA RODOLFO HORNBURG

ALDO l-.t:REIRA DE ANDRADE WALTER v.".!CHHOLZ

AltNO WáEGE LEOPOLDO BLEASE

Chapa ,nr. 5 70 77 �mplacadoi em indíferenç'a como se ta.mbem não ci1minosa ',para permitir Q '" e:S:�'" ':
Lages, ,foi acont-ooiment>:J' bem estiv€:ssém sujeitos aos lamen" Icesso de _velocfdade em plemÍ: vJ;�', '

natural porque em Santa Cata, távei'S acSden.tes. Em Indaial, da urb�na· da pequena cid:)..'(Lià�' ,'._
dna não existe cidade em qua '1. feita",não faz muitos anos, Nesta,manhã está próvado:,�':ql:!�: ,�:,'
,suas ruas ofereçam mais perigo .. uma jovem operária da Tece.la.' foi o ',excest·), de vclocidade qi.).e

""

Pela rua principal' de indaial os gem e M�iIharia Indaial, perdeu a mativou .o, choque, :0 é 'semprÊ(,:
tmanspo,rtes mais pesados des' vida quando 'Vo.Jtava' para casa ,�le a gramd€< irresponsahiÚdalle.

'

cem c sobem cm' excessiva velo- com seus pais,_Wr mais incfiveI dO' motorista· deshuman() __qU:e�'à;'
cidade, é tão· grave. 10' exceS&J' <le que pareça, tudo; ficou· soluciona- leija ,inutUiza" desttoi cárgfi,' 'lltil'

'

velocidado em pleno- cen1.ro' de do de; modo que: a_ vitima serviu o' mata pesS':>as. Em lndáia'l,
"

(}
,

indaial, que algumas pcssõus jã ; de lucro para 'Os que tinham paraíSO' Uas contra.Y'·n-çÕes·": :às::
sugeriram que a Mun.icLpalidado 01ho.5 e boIs'Os abellitos, e que ti
local deveria não COlllservar às I

raram ,partido do caso. Não po
i'uas para evitar. que elas seja.m demo's comp.t'cender a dncli!fer>C;ll"
pistas de cOl'!1idas 'd;e:senfreiadas. ça que '-impera quant<:J; ao abuso
Entr:tanto é comum às autori- ÕiO trânsito, porém IR impressão
iades responsáveis assistirem tO é que a,lguem tem partieip'ação
trân\>iOOl irregular, com' a maior

Grandes beneficios vem

prestando ao povo o SESI

I

homem, que

\
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