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LOl'miIES, 17 (11Pl - O �,�.

cretad"3 de Estada, sr, Juhn

Foster DuEes, aceitou. esta noã

h, o plano britânico no sentt
do de se realiz':;.r uma conrc
rêncía prepa':'lt6riJ. sobre oxe

armamento ge;r:mt:l1�c<>. Ao mes

mo temp�. a Grit-Brctanba C"Jlli·

prometeu-se a :1I=oiar os esta
dos Unhlos na promessa deste
&:: eonc<;l(o}r Õ1 Atemanha ocí

dental completa ilNaldade em

rélaçá:l aos demais países ocs.

densaís. Ta'1to mr. Foster Dul
Ies como o ch..nccier Edpu

(Contmua na 2.a·l1âg. letra Ti 736

S" �AULO, 15 -' 'Vendo os l�.
biliões de cruzeiros do deficit, .qU&
o presidente Café Filho dee1íll'0ll
existirem "a exec\..çãQ d" !J!"\.;lI
mento da União. do exercido �m

curso; Qi homem ca rua. rep}.l.�U"t'
- 'E o orçament. dos .Estados

Unidos? Ele t'�'nbem acusa outre

--- O
BLUMENAU;' (santa Catarina)ANO X

ARANHA: OS PILATOS PODERÃO:LAVAR AS
MAOS, PORE'M JAMAIS AS: CONSCIENCIAS

"O GOIP!.. FOI DiSFERIDO NA NOlTE DE 24 DE AGOSTO, SEM FOR..
MA DE, lEI, DE JUIZO E DE PRUDENCIA, REVOGANDO O VOTO DO

POVO O i fSPIRITO·DE JUSTiÇA � O DEVER LEGAL" -
RIO, 17 (Merid.) - O sr,

osval-l
não sofresse restrições, nem mesmo

-do Aranha, ministro- da Fazenda de as do decoro e do respeito que nos

Vargas, prestou o seu depoímento devemos uns aos outros, e toods
sobre os acontecimentos que (lUlmi- à intiniidade I!I à dignidade da
naram com o gesto extremo do che" casa e do chefe da Nação. Ordenou.
fe do G.overno. Iniciou o sr, Ost' aos seus que se pusessem, indepen
valdo Arnnh" dizendo corno receb<!h dente de suas imunidades. à dispo
!). sr. 'Getulio Vargas a .noticia db sição da Policia e da Comissão de
t\Fime da rua Toneleros. '

I
Inquérito, à sanha das paixões, :l

CONDENAÇÃO PROli'UNDA suspeita caluniosa das suposições,
__ Não conheci eondenação mais às insinuações contrà a sua farol

prof:q:nrla e decidida à monstruost- lia, divulgadas diariamente pela
dade da rua Toneleros do que a hn�rensa. -As inju:rias, às ealunías,
de Ge'ulio Varg..'l.S; Ao saber da par- às ;.n!Qnúas. contra a sua pessoa e

ticipação no. eríma, de um dos ele- o s�n Governn à Ineulcação, índís
mentes da sua Guarda, díssolveu-a erímínada de inocentes. respondia
imediatamente, e· após à disposição com a serenidade da sua atitu�e e

da Policia os seus Integrantes,' sem a força de sua repu�a ao crrme,

qualquer excepção pessoaL A sua com novas. provídeneías, para q\le
decisão de punir os responsaveís nada faltasse' aos que estavam em

era .definlítiva e írrevogavel. Não penhados e encarregados, mesml,) os

creio, mesmo, que nínguem haja. seus tnímígos, de apurar e elUCIdar
concorrido mais decisivamente paJ os :fatos em' seus menores deta
ra 8. apuração des';e críme, prisão lhes.
dos cr-ímínosos e elucidação desses Mas a verdaqe _l! que, subterra
tristes e doloroso,; C,1EOS. Conside- �amente, as parxoes =stavam cons

rava ele não 56 um dever do Gover- 'Pll"ando contra es;;e tes,ta�o de eoí
no;mas uma o�igação sua, pessoa}, sas: e <;lue um rruo. c_runmoso. no

tudo fazer para ;: apuração do cm- i' meio dia do ,país, V1rIa desabar so
me, condenação dos mandantes e i bre nós uma tempestade sem pre-
mandatarios. cedentes.

.

RESPOSTA 11.S CALUNIAS I P�QSSegulU o sr. Osvaldo Ara-

Adiante. revelou. 10 Ie.X;-ministro oba.
.

da Fazenda: . .- Procurou o PresIdente amai-
...:.... Substituiu o chefe de Policia na�la por todas as maneiras e for

seu amigo, e o propl"Ío ministro. da mas, mal! o. �esen1ace tráIP-co já se

Aeronautlca, tambem seu am'igo, tornara lneV1tavel. A !:onJura cio�
para confiar essas posições a pes- element�s, �1lI!lanos nao ,cederia a

soas completamente insusPeitas à .prudencla, a moee.ncia .. � conduta

opinião do país. Mandou abrir as '<}orreta do. chefe da �açao. e neJ?>
portas, as gavetas e os arquivos do as r!,!nunclas, �onceEsoes e. pr�Vl.
seu palacio, lar inviolavel dos, pre- �enCla.s. �xcluIda Pc.� p!JIllerras
sidentes pára qU:l a investigação llwesuga!:oes a paJ.tiC;Ipaçaol d?

___� .

...,... , . . ---.-�---;---------.....----'--'�----..,------ GoVel."DC no fato clumnoso, e eVl-

t-----.-. � __, _'___ .. dendaõa a inocencia do Presidente

I
e de Sl<a familia, nada explicaria

I d d·
mais a precipitação de julgaml'nto4t .,

.

,"
-

..

e q a'tro e menos in'!lUpação do Govern:> e

I n leIa os no crlm u \'. �E�ri::1�f:�t?1�;:E1::��l:"��:, _ _ ..

so?" Não tivera nem pod,�r\a ter o Go- cmco, podera usar sóm,�nte uma para veneador ou, ainda;:·3.
Mas, a ironia mal escondia .a in-

p e,1 r s o
.

n Q 1, 1- da d e .s d V'u .1t o
vemo .inte.L",,:;�e �f'"se .crime. O s?l- duas, sendo uma para vereador e outra bara deputad,u est�.;,,'

e
pe fOl. "ssm1, "esír·ndb na nOIle

I
dI' 'd '. ..._" .

t
. í dó'

. ,-

tr· i.d·quietação e a surpresa pela gravi.- de 24 de agosto, sp.'TI forma Ct, lej, ua >OU, SI eseJar, ...n::S, IS o e, uma para verea r. 'Ou a .1"'-','": ":
dad� da imputação que se lhe fa-

.

.

de juizo, de prud"a�:l, l<?vog..naío ra deputado estadual e outra para depntacltl> federal O-U p�ra ...

zia - d."'!. qual tomara o diretor o voto do &lOVO,O esp�J'i�o de justiJra senador. si não achar conveniente votar em dois senad6res"'do '.

de Produc.ão do Exército nonhecl',.
p ?=ver le::;al .', enflm, "tm(lIsaO mesmo ou de nartido diferente' .'

." ,-

m�nto através de comunica;ão tele- (oncluido O parece r da
. (om,issão sôbre o s mandantes do crime da rua Toneleir4S �!'ld���b��4;����f;li���t!-n aop���

.

Ca.so haja: portanto, na v�tação (le cada e1eiMr mais. dE::;'
fpnica de um !!migo _ sintomas pria ·Repúbti'!a. ,Não pod.�m?s ser cinco cédulas, errado será o voto, bem como

-

:nulo o será,.:,�'
esses que �e revelavam, facl'1mente, RIO, 17 ("rD.,.,id,) _ '\, ·no· '''a os nle"m"s a coml'��;;fl d t do crime da ;rua To- :l"elt� ""ara. re ..idir Cf inquerito os noss�s ;lroprlOS Jl:\Zi.'�. :<IIao_ C.lle- O eleitor votar em' dois ver,oadores dÜ'is d"'putado eo::tadu

.. ,

.w.�. vz .... � v �� o em orno

1
v'", � ,

remos m�:lTrer na preCIInta;:;ao ce .'. ."..' -- s �.' .' .

na resposta á nossa primeira inda� mes dos deputados Euvaldo Lo- inquérib,) dolicial militar nãicr neleros. Tbd'avi.a;, eTla cQrrente que Q iulgamenta. A��ar:1'êmos ('s f:l[� e doIS federaLS. ,

. A· .�
gaçãÔ-.sobr;: a_noticia de_que .. depu.- .di" e anto!n. C e1h &. 1 só atrav�' da COinfisSà()' do' "te: { Ontem mesmo a z;.uite apura- lUinistro da Guerra, tendJoi erc tos.

.
.o vo�o será válido pa�a d,ois s0illadores do mesm

"l'limt;-?'(mtem� 'pór larg-as horas; ':rih M�rides de :M��if';\'J':s;�:J�'�-� :-n.ifuff;� l�11ig6íi�<í Fõrluúiit'O-, .'.'
- ._-

pói"êlli 'ã"Qi\1'iitt1.'�hll.l-� �-íM" '-��mtt � -

"''''� � .. Jp:ax�t®"dive:rSD ._po;r,gue. lJ,q,'li!
Base do G.?l�ão. j"amin Varg:as sãO apontadoe mor tambem no deoorrer de ��� �!nhas d:�or�is" hàvia' l'\b- nhã,s \te ;o;al� a'mais alta pa.- dal nó

. ,? ?-e_clàrc1.>:· >p'�i:iiiFtii1S �c!a�g?i-'ê1./!'���f�aéf
- "Estou perplexo com tais boa- r

.

dT tear d
•

d ·t lhe fora

I
Lente na atr"a, j;rá; desrgna�lo pC'-

- FUi o último dos nurustrÓ:l hOJe o prmclplO maJorItarlo. .' .. , ,

tos. Não me chamaram, não fui in,' como. OS mandantes do criine da
ve sa:s 1 1genc as.r Iza as, reu

I
cusa � o COillVl e que opinar na ·reuJ?i�o inolvidavel que

.

NOTA: - As cédulas com ou sem legenda serão válIi:1:ás,< ",
. ní uinldieios se!!"ur'JS d'e ccrau·

I
ra aquela com.issão e insistir procedeu o tragtco desenlace da. '. 'd did t

.,'

1 .......;:1
,
.,. , ','

tetrogado tive um dia normal. Com- rua Toneleros, segundo Qntem
-

D I L d t conjura politico-militar que se :ro- porque 'Os nomes os can a Os Ja se ac Iam reglS'u'al'lQS, �lÍ)S"
.p!lrecl pela manhã. ao Quartel'Ge- apuI10u a nossa reporta.gemo Con

toria. no atentado contra qar· Ispes O uzar O a J para que ele a ac:ei e.
mabria na deposição � na morte seus partidos, no cartório competente da Justiça' Eleitol'ali . ,'"

los l/a,cerda, no' qual tomlJo,U . MANTES E.
morto o. ma];): Vaz. . imnefrar manda... INSTIGADORES

F I hConseguIu amda a nossa r'c;'''' Conseguiu tambem .nossa Te- a a o sr" IIran a' ..'

. '.'
..

portagem; a; par dos awmes que do' de seguranca Wrtagtml, C'.)nflrmar ontem. lruo"'

d
'

;:= l��=alrri�:t:d�t��taC��� RIO 17 (Merid.)·_: O sr. Í3a-' :�:e:r:::;:u�::,l��:{udef�� Nun.ca O preste ente Getull·o te.'v·e que-·.""IX·a';.··:,·.d�· ·8···.':'.:.·.· •. '.d· vulgada em primeira mão p,e�(). ''I. Luzerdo está di6posto arar lW1 .inqU�TqtOi mandantes e
evemos trllhar nesta ho;ra tão

con;;:urbada da vida. rnacional. Diarlo, da. NoIte em sua.,. edição impctrar' m'andado. di}' segurança instigadores. De fato, segundo .

.
.

"

se::U� !e�:�taaBq:�: '��;! ���:::�:ed;u�Qra�s n;:;�:��� ��o ��P��:S�d��:erJ�ã,:o��� F� :::r;:��osTl:�!:��JS ;�� agravo ou' amargura contra seu's- -1·OSlm·,lf.g·'O·.:�em beneficio: da coletividade cado novo pI1esfd'mlte do .pro.ces- lho, que exonerou-a.da preside;n- no inquer,rto ;policial milItar com
"

.

'. 'C" .'�",::'"contribuindo. com a sua cu1tur� so polielal miUtar terndo' em eia d Caixa Econom!ca do> Dís- as lSeguint1es classificações: Al�
.

t
. vista (li apar,edme�to do general tritQi Federal e a':l mesmo tem- cin'Q. SoaT'e,r e Clim-erio, execu- RIO, 17 ·(Merl·dl··onal) _e In e1igencia para redep.ção de

Sem la.XIe" d -tO An.:;relo lYIend.es de MIO·rais en,... po nomr,Q.u para o cargo o sr. tores; Grego:lrl0 :mandante dI'I"€'-' O .sr. Osvaldo Aranha .d·I·S-» ogma ICOS nem (Conclltl na 2.a pa"lna letra D)'
.

1professarals. como muitos dOIl
.. t,rQ os indiciados no inquE�'ito,) Hen;:-iqu.e Dodsworlh. tI()<; Benjamin Vargas li) gge!ll!era "

� Melndes dPr
. _MeTais mandanti:J:3 se a Imprensa:

seus colegas a.b>Jl'da us maia '''O
..

d t G' l'
��:��� �:!l:!�, t�=j�:bU� Chl-Ie anle d'oas ameaças explosl·vas ��r�r���on��!�d:co��= várgas P:��l f:i= qÚ����
ços, dizendo as coisas que de-

- tigad>Jr.ea. diferença entre os partidá.
vem s.r ditas, para ser.em sabi- CONF1f;SõES f rios adversários, amigos ou

aa���n!��� ::;:u!���. sr. 100ft-OS de operarl·o. e estado de sitllOO A��p�;�::r;:!�u tambem ��:���s �!�ca ce:e o:i
�:��u�!a:!e f!�: �::ad�, ��� �

.

. I que Gregorlo� .em suas .e,omf�s- queixa de agr.avo ou uma

t dJ i t
só.elS prug.rcssivas ã eom1ssão do amaranra contra seus .jni-a.s$un os e n erCase geral, não Ibanez enfrenta d TO 1 t lh 1 _"od�r-...,- i ·t ti 1 1 iW-- bI�

t;O in;ti!ll1ida COm () que se poss.a
- a recusa o

.

ca:rsamen o em _6 cvn.ceuer 05 ..,. "' ...." nquel'l Q . po, c a m """-. que migos políticos. Não dizia
Quase ditato:riai . I d ind' •.

f t 'rr
.

{!on,t'.JU para 008 interrog'afxl'rl'03c0111entar ·em sentido 1:'JI!1trado, -

� - S Jmga 01',' L..<1.p�nsavel§ pa!"'.! en reu_ar ai C.r1se po I le1l
CeciI BorR!r e dOi detetoivs Vaa- palavras iirreparáve:is nem

Tem a convicção de que esta SANTL.o\.Go,17 (UPI - .Mau'balhádores,� f';);rte ..cn1bor�

Clan-j"Grande
Mitlilo'ria" de OJbI'�. ou

rt 'st II b (ConclUi !la Z.a nágina letra .. , formulava conceitos, ou'
ce. O· e 1 o 10 .asta. Fala para gr.ado (> apar€dmento de certo_s destil1amlllllte Influenciada pelas seja cErca de 20 mil operaxios; ... 1ú

,.

d
.

P
•

d 1 t'
. JUIZOS eSprlffiOrOSOS.o aIS 18 aque a rJbuna que smtomas de calma. a situaçao cOlnunlsta9 e. de outra parte a está assim para1isada:

lhe deu o <eleitoràdo da Paxa.iba. politicO' social continua extrema· proclama�ão 'dQ estado. de. sitio ES1'ALAM NOVOS CON- Com respeito à cart,a: deiQ
alérta 1) Congress'::!, alerta -Oi go- mente confusa e (Á'Jmin'sda por pr-lo gpgvern.o em face darecusa FLITOS xada pelo presidente· Var-
,'elr'no" alerta os que velam e duas ameaças "explcsiv.'13'·. doe 'tirtual doJ Parlamento em que Numerosos nutras conflitos PE'rAS lEGl'TIMAS gas, afirmou:�ão resJ!Qns,av.Eis pelos destinos uma parte, eV('ntualidade da p,ro coneeer os pod.erlls {ltlUSC dita; vieram complicar a situa,..Jio:" , Ld pais

,.-

K
•

F
'

egou-nos O sr. Getúlio(li • - elaniaçã.o de uma greve geral tariais que julgava' indispenEa' gJ:leve lias tipografias e d!epoJiá 31Ser - razer
A su"a ação é fiscaliza,<lora. e pela "GTJTCH" (Central Unica ve-itl pu.r 'enfrentar a situação. dos jornais e a seguir la dos "SAMARCO S. A." Vargas. testamento politico

ccnstl\ltiva. Fala n,], Senâd>o pa- tos TrahaJiladorcs do> Chile) reu A SEMANA DE BRAÇOS distribuidor.es de jornais agora _ Blumenau._ 1
em que relata a injustiça

ra' m.ostrar a estrada larga que nin'do a imep.sa maioria dos tra- CRUZADOS
.

.resolvidas 0, sobretudo, � greve que lhe era feita e define
� - -

- - .,.... - - - - - - .,.... - -
- - - - - - No plan'Ó 'social a situação (Conclui na 2.a llágína letra .�C�)���������������. OS largos traços da sua po-

A·.lz·lra Vargas apol·a· a
��:;::�te:s �p���!e.��fal�rna
U-e cobre ,iEl Tenientc" :perto
de Rancacua, de propreidade de

Brden, estão em g.reve legal

c·andl-dal_ura do ·r .. Jaol·o· ;��eq�: �pf:i��n;�bl��agra�:�
a .. gam, injusWficada. iP':lrque essS

trabalhadores são os mais bem
remunena.dos no Chile .€1 tem Sf!

ben'eficiado com reajustame,ntos
p-a,raleolos Rt) aumento d,J' custo
da 'Vida. RIO. 11 (.Merid.) -c- Segundo a.-,COngies5d

Nacional que é OI

Diante 'da. demora do conflito purou Ia; :n.ussa repo-rlagem, o ter:essadQ 'dirIeIJoi nl) assUlIlto.
assestando um rude golPe! na

sr. :MarClOOl.des Fill1'JI, co.m a re.s como se sabe, o artigol 79

parecar.ía. situação econ'Jmica do ponsabilidade de preSidente do Constituição. determina que,

país, (I; governo depo.is de ter em Congr.BS:30 Nacional, qúe v é em caso de! vagas dOI pl'fesidentel ou

vão decretado o reinicio do tra- vàrlude de estar vagoi o cargo �o vice-pr.esidente. da RepUblica
balho;), reco;rrelll à medida ,extre· de vice-presidente ·da Republica, cUlllprido metade ll'O\
ma, de mobilizar os' grev.ístas f'ará por ,est'CS ias ao Sen'a<lr.J1 U·

provocan!do a eclosão de. uma ma. oomunicagão sustellltanldo ()

gr.eve de solidarie/dadé na mina SflIU ponto de 'Vista pela desl1jti
Chuquicam'a.ta, perto di!; Antofar cell5idade de eleição do. vice"1;>r-e.
gastai, perlEIIlCeillte . li An:ac':lnda. 8tdente da Re!puhlic. A co-muni'
Enquanto isso, a mina.· Potreril� ca.çãJo<, data -venia, devera ser

los, igualmente da. "Anac(}l1da", leita, nãt.> ao Sendo, que é· ape
défla�'ada uma greve iPor mo- nas um dos ramos do BodeJ.'
tivos

. p1'<1pri'Os. A totalidade . da iLegisl'ativo, mas

.

do presidente Getúlio Vargas. Nes�
sa reunião, em que a sua figura
cresceu mais do que nunca na ad
miração de todos nós, falando so

bre a sua renunciâ. qw- IeStaV'l'(
sendo exigi,da e imposta, declarei:
Esta é, uma Q,ue<;tão doe foro intiino
do- Presidente, Não qllf'rO, porem,
dcl.)tar de opinar, mesm-. neste ca

so. Se estivesse eu. no exercíeío
da Presídencta, não renunciaria'
antes de terminado o inquérito. .e

de entregues à Ju�.tiç:; os mandan-.
tes .' mandataríos di.' um crime co

metido contra os nossos eentímen
tos crltãos e a prc;:.ria dignidade
do governo e de todos n6s.
Opinava assim, não para resguar

\lar a pessoa do presidente. cuja a

(ConclUi na. 2.& página. letra PJ

Reyollado O aotigo pre feito - Não encontra..

dos lédi e Dlnlon - Beijo em Petropolis .

aro, 17 (Merid.) - Conhecldas,

I
nerat, onde decpachei, dentro

em earater extra-oficial, as conr rotina.
efusões do inquérito lia Galeão, in- "A' t::rd'� - prossegue Q gene
crfrnínando os deputados Danton ral Mendes de Morais - em com

Coelho e Euvaldo Lodi, genera; panhia de minha senhora, fiz com

Mendes de Morais e i) sr, Benjamim pras, fui na Cínezic - onde popula
Vargas como mandantes do crime res rcconheceram·me e '8 'gerencia
da rua TOIl�eros, procurou a re- do cinema não me permífíu pagar
portagem do O JORNAL ouvir os o ingresso - comprando, tambem,
supostos responsavoís intelectuais. um bilhete de 'Icter+z pois tenho
Pudemos, porem, ouvir apenas minhas _ dificuldades d::. dinheiro,

o antigo pr--..feito do Distrito FeJ apesar do quanto se diz li meu zes

dera!, pois enquanto ambos parla; peito, Envolver me nC5SC caso da

mentares, procurados em suas resí- rua Toneleros é o mesmo que
dencias não eram encontrados, o (Conclul:m. 2.10 p:lgina letra N)
sr, Benjamin Vargas estava em Pe" - - _ _ _ _ � _

tropolls.
AS RAZõES DO GENERAL

Fomos encontrar o general Ange-.
10 Menms de Morais, á noite, no

palacete dia rua Senador Pedro VeJ
lho, ando. 2.pÓS jantar em eompanlrla
do comandante Queiroz, antigo che
fe 'da Policia Especial, aquiesceu
em recebzr-nos.

grama da Orgnnizaç'ío tlltunaclo- lrução naval e outra.; � tividades.

nal do Trl't l'lho (0.1.'), entidade; Na gravur1, Gustaf H,,·,. m orienta

('Fpecializada das N;��'õPs un.idas., o trabalho d� Amir, " ap"rndiz is:
Cêrc� de '�o trabalhaclo1"e:; j�raelen- �aelense, Ci1,,-:e jnici 1 i,as "�eli��.
ses Já fOHlr:' r:andado5 p.ra o es. Of,S men.;::r?("oe5 de ln.. ab" a

trangeio':), pela 0,1.":., pára trei I de máqll·r.as registr2."T<:;'·, nas

namento espf'cializado em siderur-' proximU··1:les de E5t�c )�no,
'.

_.

gica, ccnirr.ka engenharia. cons-, (FOTO ONU),

. Logo â entrada, indaga, não sem

acentos irónicos:
- "O:: senhol"cs não estão :recei··

0505 de vir á Cl'.sa de um crimíno'

que, no momento. estão aprenden
do nov::s técnicas em iodl�,trias se

lecionadas na Suécia, sob o legime
de aprendize5'esp�ciaUstas do pro"

UNIVERSALIZAÇÃO DA TE'C
NICA - Jo�zph Amir, é um dos
dos onze trabalhadores' de Israel

o SENADO POR DENTRO
(RIO, 17 (.Meríd.) - O sr.

Assis Chateaubriand continua a

Bet' dentro do Senado a figura
<lua se impõe aos seus pares,
peJo seu desas&:l-mbro e pela sua

since.rlde.'de quando ocupa. a tri
buna. sição, suas idéias. e devoção

aos humildés. E' um docu
mento histórico como

que sempre antecedem
decisões extremas dos
grandes homens. Ele escre·
veu; corrigiu-o, fês copiar,
assinou m,ais de 11m exem�

RIO, 17 (Meridional) -
° pleito de outubro, cOllsi�
derado pela imfrensa
mo acontecimento
marcar� em definitivo os
rumos da política está préo-
cupaI?-do os meios adininis-

Dividida a OpinlQO
quantQ a eleição do

dos parli dos: nafural da U. D� N� e Jnjustificável do,

RIO, 17 (Merid.) -

se-l
São Paulo que passassem a

gundo o "Diário Carioca", fazer campanha para o sr.
O sr, Jânio Quad�os. 9-U? vi·· Jânio Quadros, não some!:liha tendo o apolÔ dlSslmu- te :para o governo de 8ao.
lad d l'd d l'

.

o e pers�na 1 a es
_ �- Paulo como tambem paragadas ao presldertte Getullo

a presidência da RepúbliVargas� passou
_

a ter, ago- ca,
ra, apOlO ostensiVO.

�lt· I dat>.1, sera. feita jpe},o, Congresso a liesintenessada, pois é lninoI'Íta.
E elei!ç;Q. d'é!!ltro de 30 1d.i.a3. A jVa.- .tia.. ie nunca. tllegt!tria. OI vice pread gá. ooO'rreu nQ! dia 24 dei ago'sto. sideite. Mas 10 psp e IQ ;E>TB . a�

Já. 'estmos a 17 de .setembro, fJnarem com essa displiç.lõlIlcia é
faltandq, portantol, ;apenas s.etc mão ó vice:-.pl."fesid!ente . àa Re
i:lia.s para OOR-clusãoo qa.q_uela . de estarrecer. Bodem.do ter: na

prazo 19, einfrefanto, n:ã.o houve publica, :estão deixJandQ, passar
neD.huma pl'O!videncia para (I éssSi Ojpot'itu,nidde de colocar .ne.s.-:

pre:e�to da. <vaga dIoI ar. se .al� cargo, um dos seus ele
Café Filho'. mentos, aqu:e1-e' que p:o;rventura,

A DISCIPLICENCIA DOS. '-'€!presentasse o :PensamellltÓl do
PARTIDO'::; sr, C-e.tu1io Vargm>. l:;)eria, � en

Verifica-se nessa questão. u- .tão um cointinuadot' Ida politi=
ma tál ou qual displicencia. poa: que deu ao falecido presidente Ia

(Parte d>;r5 partid-ol;! . da maioria. pU!pul.a.l'i!dade que ;p,'em a; mórle
11: .. natural. que ia UDN, . esteja (Conclui na. 2,a, l1ãgma :M)

F O R D. A sra. Alzira Vargas do
Amaral Peixoto, com quem
tJ. prefeito da Capital ban
tleirante estava em contac
to desde que foi eleito, de· tterminou a seus amigos de

PEÇAS LEGITIMAS Para Joaçaba
Ltda.Rua. 15 de Novembro, 413

Casa do Americano S . A . Fones: 1620 e 1752

_ :;:;:: ;: <:r::: ; = : -: ==;::1; �.

Festa do Lançamento da Pedra fundamental da nova Igreja (vangéllca
. '.

em Itoopara .. SêciI � Blumenau -=--- 10 de Outubro de 1951
.

7:::=: :-:
..... ..
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,Sábad!):, �W d!iH.�ternbro, às 20 horas

P>Juiug'J, IH de setembro, às 17 horas (5 noras tia

,(' - CIRCOeVARtEll' DE ANIMllS
,� ,

!
"

v, -,

CHRIS-TEL
KSTABELEcrnfEN�OS
--- AFR

HOJE
<

SiSADO' HOJE
SIM U l T A 'N E A M E H f,r'

ii

(INE BUSeH e BLUME,NAU, às 8 hQras I
(do ex-circo Saragsaní)

3D lindos ap.imais de raça ,auwstrados
lO cies acrobatas - e comitos
:- �

�

6 Pombos e' () Papagaios tom seus trabalhos sobre ro-

las c I'scadªs .

3,:l\1acac9s málabaristàs g saltadores'.
3 Qúatis' ,

' . '

:�
2 'l'Ifacacos trabalhando com QS cavalinbcs "P0Uy"
"Bonica" - PQny braneo, com 'seu ato. doe ginástica
1Q Cachorros dançando samba etc....

1) COI\IPLEl\:IENTO NACIONAL -
l"ORNAL 'AMERICANO!
4) BUD ABBOT & LOU COSTELO.
lilR.�Y.:GRANTE, JOE SAWIER em:

B R U ·1 ·A

i�) TRAILERS 3)

DORO'.rllY 8RAY,

R A
Aventuras gozadissimas .. , �iroteil;,'S que não matam nlnglJ�in,
mas fazem todos morrerem de rir ... Abbot & CosteIO' entre
dlhi.l?,.fógos ... escapam ou morrem? Pas'sam pelos piores a.

plir6"S de súas vidas ... a morte Os eSllreita .. _ as, Ip;ulheres e

pCl":>eg'uem. '. uma 'lIruxa os atormentaf
'

.

:,'.

5) JOHN HA.Ll,. SÚSAN CABOT, HENRY MARGO, no ma!;::'
ri.ifico filme:

.

SAM O A

-"""t"'""": - �

rras prfnleirás 15 rH�s

da 16.a fila
PREÇOS: Platéi�:

<l partir
Balcão

Crianças (permitida a entrada .olllellte'
matíné d'\ d"mingo}

Cr$ :W,QO
Cr$' 15,00
Cr$ 10,00 '1tijll

O ;ritmo das danças indígenas e a furía da natureza emoIdii:'
rando um, idilio €txótico e fasminallte!
AVf-ul,úras 'e "SUSPENSE" num ambiente repleto de P�l'Ígos:
Neste filme vOCCs po.d.erão apreciar cenas de um terremote
'fiJ.Piadas com brutal realismo'! SAM O A, hoje simul.. ·,

ta�eamt;n_te nos Cines Busch e r:-�:·,'.:mau!

TERÇA iEJ:itA, �o palco do CINE BUSeR, grandi(Jsa .l1oita�
: da artística, em que será apresentada ao público de Blume..

.�u O célebre SO!Jra,no Lírico
i �.

r: ,1 N D:R E Z A D EL M.A·R
D'RAR_

no escritório- do Vine

I

de futuro. -Ofer.tas- por
�
s!'"

p

em

minutos do centro
R E P R.E S·E N T A ( ii E S' A [ M A R I S

, 1 •
,

• " ALMIRp MA'll.IO �I�.êl{'
.

Rua. 15 de Novembro, 1415 - TilefullC, 1688
Caixa Postal 291 - End. Te!.: uALII1A.RIS"
B J, U M .li: N A 'lJ - - Santa' Catarina

ltellfesclltaçües - Intermediária ::._ PUblicidade' - seguros
.

. .

<r;..:'m pôde o sr, Wilshir,gton LU!E
c-un dc:;is empréstimos de "ccnsorí

·daçâ(.·'· governar, Isento do P':!,3
cdo (\95 defícíts que vinham v+n
d," atrasados, de óutras admín:«
tr9ções.

- , <

Agora, o Estado Nh< ional nã»
'lell-. mais como recorre, ii fo,' na,

nr. 1370'

CCllnpetente.

AUT(}!liOVEL - VENDE-SE cio empréstimo 'externQ, para Il-:

Vende-se um automóvel Chevrolet 40, Super-Luxo, em bom, estado..qurd •.çáo de dcücíts. Já saturado
Com ou sem ponto de estacioncrnanto E!m um �os pontos de autornoveís por outro Iado, o mercado inter ..

�� aíugueí da cid�d!'. Aceita-sa troca por camínhonete no valor de Cr$

I
no, de apólices, o que lh� resta ,I':

u .OOO,UO. no rnaxlrnt;'. pagar com pape! moeda, sem ias'

- - - - ire" 'com moeda fiduciaria, aquI'.'
CA1HINUAO - VENDE-SE Ias despssas extra-crçarnentarras,

Vende-se um carnlnhão Internacional, KB-5. ano 46 .1 ld .. '

completamente
� � . com reuuzi a, I que se reunem sob li runrrca cio

- retificado. deficit.

(.'ASA :;:: ,,=iNi)E-SE , Não se precisa encarecer o que

Vende se um,' casn tie madeira. quase nova, em terreno ..".. 2�- 1-
significa uma emíssâo de papel

"'" ax il
moeda pera amortizar deIícits. As

mts .. proxíma ã ponto da E,F.S.e .. -rio Bair'ro da Ponta Aguda.
suas consoquenclas sc estampam
na atualidade brasileira. no custe

de vida alto, terrtvelmenãe alto,
cem todas as perturbações que a·

carreta Uln oleio circulante aii;,;:iln

desvalorizado, ou. u qu::: é peoi-,' "5'

sim aviltado.
No quadro rroMceiro e sot'�al

do Brasil. um deficit é um!!. cala

midade. Um e'cficit f! uma desgr,
ça. Ele reduz o preço da cxistt;rí·
'eia <1.::'; elass:os m6dtas fi das -::i-�s
'ses' obreIras, ao lníortunio '<i quI!
'elas s:: acham reduzidás éntre 1105.

Não há necessidi\de de ir

longe. Aqui s?hemos o que �"Ja

um deficit não assimilado, Um de�
ticit qu::. fiCR' por ai bóiando,- sem
que o gove;':�ll logl."e absorye·i::l

çã:J d·: 11111<1 canlrallha' d:.. bc,r.!·
vonta{�e, que' o comercio .·Ol1�

oi'dcra razo:; vel. a factiveI de,s
de' que o Gover.]() (��\i.f:r·r.:1 ,,1.
sua parte com rigor.

'R.':!pres�·ntará unia tOlTIatJã.
ri:: vanguarda contra 'a I:t·;,,��:;·
tia c servirá r>�Ta corl'�I!lu:.!r a ..

opinião public;: de q!je 3 tr�, ..
monda elevaçã·, c(t CU::�.;l til�
vida resultou dos erros' de tr.
dos, principalm.cn�.':' !(la admi
nistração publíca. Nao hã jno
C'2nt,�s na R!)uraçãr.1 da carestia
que aí está.
Para o c(}mer·�i') uma :w-:;Í':.", '

tenda á elevação dos preç<:s ..
sigl1lfica problern3. de sob1'�vj..
vencia· E ele aspira :> apl'avei�
tal" a em':;-rg.oncia nara cl}ás(!�
lidar sua f'2rma rnG'l'aI r:·erall

'

te o Pais, e ao mesmo t��Ê't/
encetar' uma. paz );oc�:t �hü'ri�:
doura. ','

. ,

nossa t<T.ra,. para minorar os 50- t
'flimeutoB 'de um povo' bom, ex!
piorado pelos ambíctosos, pelos:
aproveítadores d mísería alheia'
e pela demagozlv fi ""rvíço d,�

uma Inecneáta [' crtmírsosa carn

nanha eleítoraã de homens que
buscando popularidade, cavam

a sepultura oI!{ls. querem enter-
rar I) BrasiL l

I,

1
cunce!o::; da DOPS, apontou '01·
r-etarnernnt c·: primeiro Em"aldl.l'
Lodi e f.!nalment.e Da.nton Coe
lho e Mendes det'Morais. Alndâ
nessas conrtssõos progrcsSiV31:>,
Gre,!,oJl'j,ry esclareceu que mero"

bros ',la familia Vaq,;ll,; tínhanr
conJli"cim.rnlo de tua relatívo ao]

• #Alii. !!J!!'!iI!!!
8 mg�5tiill pluf9itt!!
.' l"re�lilllu IIl1rml!líl!!d�t f

9 M!!inr �hl!(!�í�iio g blJº l!@lv!
, H',

j 1)1}i1 'udf4
..��,4#!(�� ...:, ....

� " :,:� ..•

,,_;�'�c'

MAGNÉsiA .fLVID4
, de r'·

MUlI!Y
,,'

inimigo'da

TfmRENO - VENDE-6E

Vende-se urn terreno para vários Chãos de Casa, sit�adu 'no Bairro

P'mt<l Aguda, sorte seus sapatos conl sal .. �
to alto, sofrem menos os Jdisturbios ,do arco: todavia,
,os sapa t<_>s masculinos têm
o defeito de, ser excessiva
'm�nte ajJ�S.tadós ,e de dei·
"ar pouca mobJlidade.
músculos do pé.

H crime.
_._,--�->�. __ ._------'- �

TERRENuS PARA AGRICULTURA
Vende-se diversos ternnos' próprios l}-wa qualquer plantação.

SERRARIr\. -, VENDE SE

Vende·se uma sen'�ria cóm trnlos '0S' peitencés, casa de moradia,
l·anchos. situaC:'� próximo a Gaspar, e em terreno com muita mad-eira,

Utilize-se dos serviços de REPRESENTAÇõES ALl'I'IARIS.
INTERMEDIARIA. para v�nd.:: de .iJpÓv.eis,

MOTOCICLETA

Aprendiz de confeitei
ro. ;Rapaz ou moç.a,. qu.\O
fale dois idiomas. Apre
sentar-se com parentes,
à rua 15 de Novembro,
760, 'antiga Loja GTobo.

Vende-se tlma, marca B:S,A.· de 250 c·.c.,

pouca uso.

Inform,ações nEls INDUSTRI.AS VOLLES S. A.
Itoupava cem o sr. Hei:nz. o" iJoutfJr Raoul PdDrecbt llu.�.rJgens. ·Juiz �Uh�litutll nf\ exer

dei!>' Ú.. cargo de Juiz de Direiw dá, Comarc�. de Rio (lo Sul,
Estado de Sa.nta Catarina, na forro"- da J.ei, etc.

FAZ SABER ,lQS qui, o pre�.erÍtc edit.al virem ou deI� conhccimcnt!l

tiverem, �xpedidci dos aúto� n::ímcro cento e quarenta e nov.� (149),
de' mH nov�centos c' cir..coeiÚa e qÚ3tro (1954). de NOTIFICAÇÃO, 1105

quais é notific"nte ANGELO. MIGUEL DE CÁRL;t, é nótificRdo LEO

POLDO ZARLING,' qu::. or;!, se proccss:. perante este JUlZO. e c:att�t'io
C:') Escrivão que este subscrevc, lhe foi dirigida. por parte do pr'Jcu

rador do notificante, Doutor,s Mario Mafra e Pedro Cav•• leanti d'Al- ta com enfátic.... re"olta. quand�

buquerque, a petição do seguinte teôr: _ "Exmo. Snr. Dr. Ju;z de pergunt'!do R qu�m atribuia a di

Dir�ito da COlparca de Rio do Sul. ANGELO MIGlJEL DE CAP.LI. bl'a' vulgação dos referidos bOrtos:
.

sileiro, ca;ado�' industriÚ, d�miemado e 'residente', 1....' eidalle de Caçti· :- "Sei que inimigos meus tu

é r, Estado de Sant� Cat�rina', por seus .advog�l:los � procuradores do f"zcm para envolver-me. por

judiciilis infra-z.scinados, vem com IJ devido respeito c a,'atarnellt(1 infamia e chantagem politica, Mas.

expõr ci requerer o seguinte: 1.0 _ O Suplie3nte em 30' de março agor.a, estou entregue fi Htividade

de 1949'. propõs contá. LJt()POLDO ZARLING,' uma ação. Ó,.
.

rescisão .dentro do Exército ;;. .::ó tenho que

,:ie contrato com pedido de indenização de perdas e danos decorrentes. "'lI' satisfações .::')s meus camara

Vencido em primeira instância, o réu apelou par"- !l. instância sup�- dás rl:'.s Forças Armadas, dizcud:,

rier Ip?s também aí não 19rou ê"dto, pois o Colen':)" TrHJllnal de dUS' lhes ql'� tud') isto é uma inrarnia

tiç, dó E.,iado, o.ni Ac. <1é 18 de dezembro d'c 1953, confirulou una!)i- 'II;!"- atinge. em ch('io, os bordad')s

memente ?. decisão do l\IM. Dr. Juiz d? Comarca, Temerariament� c ·Ie um gcncr::l, cu.i:: 1(1).!:" vidR Il!i

com o evidente propqslto.de gan,llar .tcflip?, () réu tentou �inda' o RE' litar, por neis de quarenta atl'lS,

CURSO EXTRAORDlliARIO par? o E: Supremo 'l'dbima! Federal, mas 'ó teve UIll obichvo: f:rvir SUE

;ste foi den:og�do por não ser evidentemente cabível. 2.0 _ O -supli- Pátria com !1'}llra e dignidade".

.cante 'em 16 de junho' (o) !:ono corrente e de posse (la CARTA DE SEN- �'" - ".�

,TENÇA. iniciou? execusfío cOl1tra Leopoldo Z�.rlitlg, pedindó o paga- :lfUltnllllllllmmllmmmmIllIHl!mmmllUlmmmJmnmmílmemU!i
·

mento da importáncia da indenização acumulada com os Jur{ls de cE'r-
-

. '_-_=
·C8. 4e um milhão e qUinhmtos .mil cruzeiros (Cr$ LãOO.OOO,OOJ. COI!) Máquinas Registradoras
·

intuito:3 protelatórIos,' embargou o executgdo o pedidoJ estando ares"'" 5
pediva audi<�!léia de julgamento fixada par,,-· o dlÍa 2! de setembro'

R E II A
:=

próximo. a,o :- O executl"dó 'Leopoldo Z!,�UDg, :!ltretanto, querendo ,, . , , =ãfurtar-EC da obrig!:.ção de ,.indenizar. esia. se' desfazendo '.:.In evidente
'

'fraude c)e execuião, (ie 'eus bens iln6veis que COllstitúiriau\ a natural =

!::�;: ;'�Si:gr;:::�� i::;����:t: .;U!ç!:J: r:�:'�d�;;n::à��st�:� legitimo orgulho dtl· Industria Brasileira I j
Tanto é verdadeira essa assertiva que diversos' Corretores' particuJar" ::
mente de imóveis estão apregoando ii ;fenda das proprie<Jades do" exe- �

eutado. sit?s ncctes � em 'outros muhicip!os do Estado d� S..nta Cata"
=

rina.· 4.0 - E' f�"ultado aos 'que qu{'i'rarn prover 'ã ressalva de direi- ª
to manifestar " sua int:..nção mediante protesto judicial, n'" fórma '{lo -

artigo 720 do Cóc)jgo de Processo ciVií. E' de inhresse' legitimo do si!,. 5-
plicante, para o fim de

_ alertar, . �er.céiros � para qué venham esses, ª i
mais tard:; aleg::r bÕa: ré c ignorâneia do verdadeiro es.tado do patri- ,:

..=.

mônio do execut"-do, que se n�Q� vcn!ia os imóveis, garantiá. da cx.ecu� 15 = .

I

-ção já ini�iada. Assim. pede quç v. �CiE\. -se digne manGar. ppr prc�� = s_
tória, notificar o· suplicado LEOPOLDO ZARLING, braSileiro, casaoo,

-

:;
inchil!lrial. dorniciliado e' residente l).a cidade de ltajaf, bem como {)S �.=_- :::

OIieirus do. REGISTRO I�OBlLIARIO das Comarc?:s de Rio do' Sul, _. i
...

·,

,Curitlnano$.. Ipirá1.niR e ltajai, :do' �!otcstº que ora faz o 5uplicànte- de' :.
oportunamente anular qUil1quêr "t;' alienath'o dos' bens do :referido g i_'
executat:,.J." s; ·.feitos eJJ.l fraude de .execução. Ped(! ainda para conllecí-

'C:::111"nto
.

de' 'tê�ê:.ir{)s e "publicidade que os termos do prescrit� protesto j;
sf'jam', PUbliCI'.dOs por' :mcio �ic editais, mi "Diário Oticifll do Estad!)", 'E ::
no joniál "Tribuná'd'o Paio" e:':;.m "A' Nação", da,cidade de.Blu- ª �

nlen.:lU,'·Requer outrossim 'que feitils' as notificações e pUblicações pc'; _=_
�

didas. sejàm os autos
<

do' -presentl:, protesto ::ntregues ::.o suplic�ntc,
' .;

in",�pendente de' t.j;2.S1ado. Valor para' efeitos finais: (;rs.1.oo0,OO'. P.. De- '=_=_ :;;_�
· ferimento, Sóbr�'estaD1pilha� estaduais no vi40r dz.' c�s 5,50. jnclusi�é
taxa de Saúde", Ua "se; 'o s'�guiute:' Rio do Sul, 13 cí.� �o�tQ' de 1ll5�: PP. 5 ª,
(SSS._l· Mari" Ma!!:a.·pp (a3s.1 Pedr.o'.cã.v:>.lcanttd'A.!bilquer.que .... DEi>'..

,._=__
�

'�iI.CHO - �ExP':.Ç:>',sc Q compe,t::"nt{' 'miiilpatp dc p:oti!icação, 'pr,:eat4rías ====�'·c ,!dit�.is. �a .fql'riia :p�cíída nfi �ici�. ol;ise.rv,,;çlaf as !t?rm�lidad'es ·�egai�. .:
_

D.eyolviêrG o mandado e. ,!S I!:feca�ófi�s,. Q que, Fert!f�c'ará o 'Sl.". ·=?s�riviic>. ª_ ;ii
faça entrz.ga dos auto;; ao. peticionário. tintfepende�te de \rasÍados,

:::_----- �=__
'

obedecidas as detérminaçÕes. 'do' ar't, 723 do Cód. 'de :Proc. Civil. Cum: ::
pra:se. Em 13-9-1954. (assinado) R.;.ouí A. Buendgell5, 'Juiz de.· Direito
em exereiéio". _' E para <iu;;' che!tue ao éonh�cimimto 'dós lnteressa_ _

",
�

dos. e ijingúém possa alegar igriorâneia, mandPu expedir,-' p presente
. , !

ewtal. '�o.' fprma ii;{ lei. Da!1o e 'Pa�sádo nesta :ciJÍade de tiio do ,$tl1, ;:m' :;_-" ::
:,neu cartório, aos onú di.as do roê; de Setembro do. 'a;o' ��' iÍül no"

,:;

..ecenios e cincoenta e quatro. 'Eu, (ass.) Curt Skowasch, Escrivão Jur�- :: � A :
"

SE·

mentadQ, o d:;.tilografei .;;. subscrevi, no hnpcdimento di;). escrivão. _
::

1-" •
T�

• • T.."4a :;
·Rio do Sul; 11' d� setembro,'de 1954. - (ass.l)· _:

.. R....:Om;:ALBRECHT· ,S:' 14 'lP': I� :A y. • $'
,BU.&"lDGENl3�_:

.

jüiz Sub;;tituto em :.xercici·o .•

·

'; .

: .'; = ! l1li IMI'OIlTAC,(g fi ÇO!cCtlll:1!l ;;-

CERTIFICO 'e dou fé

.

qU;,E�;!l)!i�ncia para' expedir o presente �_=_=ftlia 1,5 d,e Novembro... 900. - B lUlA tr " A U i_ªedital: nõ din nOVe {9l do m,;)s em curso, ãs e:I.tQru horM. _ TU" do
:fi

.,
.

•
f'I ,;;

Sul. 11 de setembrÇ> de 19!]-t, (ass): Cu!'t Skwaseh_
.

ffimutm"mliiliiiiií!i!míI!iHllllmllllllllllil!lllf!lIm!lmíf!.mmmmj�'-

inspeção l'Uj:
hn 11lais GC

E após rccRpitul?r passRgens de

sua vida profissional, o:; s::crifici"!>s

c as amarguras tidas, recosta-se na

'cadeira o antigo prefeita. �. eomenPR�(JSA ..·S�
Moça par� bálcão que
fale os dois idiomas -

(port�guês e alemão),
para, se aoresentar na

Fiambreriã Seléta
Rua 15'de Nov., 448.'

ao'sbaEou .. Qua.llt:o au

(:, 'seu 'P)to não pod� deixar
Lihcrtadoi' parlamentarista
l.ser lJcln. eleição, .imediata' como

ainda I()htem nos dfclararam
:;�J1,ad{i:j.'es Altivo' Í.,in'hares e

fnUo 'S·Í111ch. Ê certo que
outro liberlad'Jr dO' Senado,
A.luiS1'O di? Carvalho, ach!l
a vice-pr(<csÍ'dencia deve fic.:lI

v3ga' até o fina}. do quiiJquenio
lJresiden�ial.

'

VAi FALAR O LEADER
,

'DO PTB'
O Je.a.doer do' PTB S1". Gomes dt'l

01rveira deveria ter falado IO'n'

teul. n':> Senado' sob!'e
.

a màteria;
o qu.e espera f.azér' :aÚi1.ia, ' na

pruXlma' 'seinna,
.

d,ada a' n'ecessi,

(jade que alegou de cO:Multar Q

éllemento; historieo fi. respeitO' da

çontroveruia, pont'J .ué vista

Sr' cam que est5_o, de acordo

srs. Waldellla�' Pedro3a e Aniaio
Jubim do PSD. 'JS quais e<studám
o à��súílto -no \llomento� 6 fató
é 'q\llel"Ol Scoodo' ,está em po.lvo·
PJsa C':lm essa iniciath'a. consi
tlerando que toem de partir de
'seu atual presidente a convoca

ção do substituto po' sr. Café Fi
Iha.

.

O sr. Alfredo 'N'éves. dó' 'PSD
répr.r-sÍ>ntante flumin.�Thse; pr�
meÍl':> 'secretari':) do Seuaito que
t'�m fambem os seus estúil�s ju·
I'idico$' belu' apl1OfmldadQs' sõ
ore "Q assun,�o está dispo.."<to � â
tl_,übate-'Jo ná.·devIda

:
'J IJ>orluniàll

de, em qúe, pese a aua diferen

cia pela cultura do al'. Marcon

d� Filho em materia consti�
cional.
l' '�

Levo ao conhecimento,
de ,minha distinta. ire-'
guezia que já recebi 110·
vamente arame e estou
portanto, em condicóes
de fornecer télas de� to.
das as medidas:
'Raul Deeke� CXH, Pos
taI. 359, Telefones:
1047 e 1462. - Rua 15
d!" Novembro, l;;Hl
Blumepau.

PrOCUl'éH;e . um para in�
clústl'ia Ílnportante e de

grande rerida, é neces�

sário Cr$ 300 a Cr$ 500
rriil.

,-.,.....,.....,---..,.---------:...c'!

Aluga·se OU Vende",se I
Umfl. casa, prDpria
l:a hoter ou grande
mUja, de alvenaria, com
2' pavimentos,. instala
ções sanitarias corilple
tas· situada eu1' otimo

pónto da praia de Piça
raso Vende-se lotes bem
situados .tla ,ile�.lTl.á�pl'ai:�
Informacões com o sr,

J{avier pesta-redaçã�.

castro; em 1 _

��==�====�======'====T=��
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�uxi,io perc;-B---s..;.._n-c-o-e
..........

·

.........

n-ão-··c-·om os ágios.closleilõesc
o secretario 88 fazenda de S. Paulo contesta afirmação do preso da República

s. PAULO, 15 (Merid.) - Em no da SãOi ;Paulo í<: ainda em 011- ;l)i'!deral a ogo.vern'()l de São< Pau- da técnica bamcaría. e da tiadi�

!leu diãeurso. ont��, prOferido,ltra parte; em finan:ci�ento aQ 10, ri acris� Por que! passou o- lçàO ()lbserva.�a Bem,p�e pelill Bin,:..
.'

epõío ao tr igo nacional disse � sr, Café Filha: "Até. 31 publico, à industria !8ià agrícul- Estao em fms Ido. ano passado e I co.
do BrasrL em negados ilau,:,

.

. de jUlbo oe aglOS. ilIrIo'duziram tura",
.

pr1ncipios deste. ,'., lcaríos, "9 Szo, Pa.�. dei 4Imeíd�
.

AsseguYa o ministro da �l'icultura cerca dé, 21 'biliÕeS de cruseíeos. :A PALAVRA DO' - "O goOv-ern'ot ;t!edera.l -' íní- t�onclu.i sua prímeíra, liesposta;'

a. cOJ:ltinuidade da campanha. As bonif-icaçii,es 2."<JS produtos lie SECRET.o\RIO dou o sr, Sebaatíão Paes' �e
- aduzirt:oo: "Revela notar. poreÍil·

I rt",·_ b·" ". .

d D' s d d' � d .sr ,
Almeida. _. auxiliou o.', governo que o ","",vemo do. "Estado, d�ú

M ld R '-' 'Ã�' ult r'a. tel arou:
• expo ",çao·a sorveram cerca e e po se o lSvUl·SO. 'J" "

. .

;OV' . .

RIO, 13 ( erl .) - ,éSpOnu.en��'-6rlC u e, egr ou ao presí-
<::'m�"

.

'O
.

" "
•

'Ih
.'

Iícíta do ÉStado, na cl'lise ,financeirra

I li "'-_
-

it d '--' d A n
' �

R' I '"� ri JJ..,.",. saldo, de mais de 3 • Cafe FIO,. 50' lCI mos uma €I!l-

do a um'!ll so c",-<l-çao. fel a pe.� r (\IJl=- a .n>:>socla!}lW ura. ue.
.. _ ..

' ,

.

.

.

r
.

..,;.

.

, '_ . _ C 'nh'
híliões mao pode ser infellzmen-Itrevlsta ao sr-, Sebashao' Paes de .,porque passamos, em 1953 e .dru-

los m91nhos, refel'€'Ilte a dlreça.a anazr 0', no Rl� Grande do ...'. ...•. .

.

.

S' d'

.

te, utilizado' na desinflação do Almeida. ° secretarlo da Fazen:- .cio.) de 1954\Mas; é preciso que se.

I do serviç,o!. de Expansão .do .Tri- ui rnanífeetazr 01 ainda, o pro.�··
.

.. .

,
1 meío circulante €I consequente da, que �avl'3, Ilda a (peça do pre- diga, esse auxilio se fez não" a-

go, o mínístro da' Agncultura piSI'to de entrar em contacto di� ".

.

d t d··t d
"

astabilização . d.e prieços, Foram sadente, ábendeu-mos eonce endo raves . a rncea a {JS agIOS, mas

comunicou iIlomee.�ão-, para Q. � CQm. os tt-iticultorcs, afim absorvidos 'em parte. pelas TI(l!, esclarecedora '€ntrevista. por intermédio do �co. da

cargo de iretor daquele orgã,o,' de melbcr ·a;.ta-L:1"li as' Suo= pre- d D'
.

b fi Brasil, �"'�a;··.,es d�LU ""illQ.", _, cessid:ades (} governo, em oU- ,eseJavamos sa cri 'Co·mo -c �lA v ""

do agronomo 'Kurt Rê:psold. téc,.. te -

esnso • tra. iIJi8rte em allXXi1io &.:1 gover em quanto, auxiliou o governo ção normal de

nico especãanzado no assunto.}:/ ,"-'!II!'Ii!f"><'
em substitUiçãoi do srt. ltagiba -'- '---'--'-__ .

-'-_

B=:stro Costai p.Jrto asse- DeleAsa mal-·s a' ·m·.·p-I.a· e
gUrOtt todo o interesse dDI Mi-

....,.__OE·-UT-S.-CH-E-sP--A--LT-.E1==��"=:da cultura do trio'· o
.

.

.

.
.

tivos dos ilsfOl'ços qUê empregara

:a��:;n::�:: ;:r:p;::e: Viajará para os estados sulinos'. o
te da Repúblic'a, esp'eraindo con- , RIO, - (MERIDIONAL) to, o serViço'

.'

de Expansão' do tem em vi�a"
fundamentalmen'ldutores

obs.erva1iei o que: for'

tar, pa:ra o sucesso de sua ges- Para aumentar a pl'lOduçãOl do Trigo irá promover, atendendo'a te, OI aumento da iPl'oduçãol do passiveI. manter ou altr;rar na

tãtJ, com a colaboração da. in� trigO! nas diversas regiões do recomnndação especial d'J mi- trigo c(}nl vistas a ll"Jssa auto�,1 politica que :vinha sendo,'· 5&'

du5tria moag>eira do lPaís. pais e com objetivo de. mais am- nistro, Costa Porto, a cooxdena- suficilencia'- continuou 00 sr. gttida.
.

No mesmo sentido\, o títula.r da pIa e -eficiente defesa do. prJdu� ção dos. varios .;,rgãos interessa- Kurt Rapsold - encaramos cof;-

dQS na culturla triticola nlacional mo medidas i'n'disp:ensaveis, ain•. �
"_" IIIi�

3.&

I

I
I
I�

I
I

I,

��!k
DOS <'J)IA'BlOS ASSOCIADOS"

PROPRIEDADE DA:

I/A .. A li .& \7 A O ..

, A A O
Bedll�ãQ, AdmInJ.lração e Oflciiwa: Rua São Paul. L

1191' - Fone 1091 - CatU P�.ta,l, SI.
.""'õJ!iI_..._.�. >t-

.

))autor, HAUBIVIO XAVDJl

BAUL FAGUNDESRedator:

BXPlilJIENT.c

A.ulllaturus

IlNUAL .•.. o·a •••••••••••• -.

SEMESTRAL ••••••

N.o AVULSO ••• '" ••••••

Cr$ 150,"
Cr$ SO,O'
C.r' 1.01

.

SUCURSAIS: RIO - Rua Rodrigo Silva, 12
- Pone 'Z-5953 - SAÓ PAULO: Rua ., ele llbl'l1

a. III - �.e andar - J'onea: '�I2'l". '-UU

BELO HORIZONTE: - Rua Golút II - 1'0.

TO ALEGRE: - Rua .Toio Hont&url, 15 - CU.

'à:triBA: - Rua Dr. Mú'l'iel, ,e. - Z.o andar -

Sala Z33· - .J01NVn.E: - Rua si. Pedro, ".

KURZE BERICHTE

STATISTISCH� NOTIZEN UEBER DIE LAND
. .

. WIRTSCHAFTLICHE ERZEUGUNG
BRASILIENS

RIO - 96% der erzeugten Kakaomengen stam

men aus dém Staate Bahia. Von 283,927 ha wurden

1953 insgesamt 122.500 t Kakao gewonnen und da
von ca. 100.000 t exportiert. Die Vereinigten Staaten

von Nordamerika uebernahmen durchschnittlich zwei

Drittel der brasilianischen Kakaoproduktion.
Die Tabakernte Brasiliens schwankte waehrend

der letzten Jahre zwischen 100.000 und 120.000 t im

Jahre.
1950�51 wurden 26,5 MilI. Sack Zucker erzeugi

die Aúsfuhr (1951: - 322.983 Sack) ging hei dem
stets wachsenden internen Bedarf zurueck. DerHek

tarertrag (38t)' is! niedrig, wenu man erwaegt, dass
in andereu Laendern auf der gleichen Flaeche 120

und sogar 160 t erzeugt wird.

'"Die Apfelsinenernte Brasiliens ist die zweit-
.

groesste der Welt. Der Export konnte in deu letzten
Jahren gesteiger werden (1952 - 728.825 t.)

.

Barianen wurden 1952 10.688.531 t ausge·
fuebrt.

Die nationale Kautschukproduktion deckt

laengst nicht·mehr den einheimischen Bedarf. Brasi·

Jien, das einst bedeutendste Gummiland, fuehrt seU
1951 bedeutende Mengen Kautschuks ein.

ERSTES DEUTSCHES ERDOELCHEMIEWERK

DER BUNDESREPUBLIK IM BAU

WESSELING, - (UP) - Das erste Erdoelche
miewerk Westdeutschlands wird gegenwaertig in

Wesseling hei Koeln errichtet. Mit der Produktion
so11 im kommenden Jahr begonnen werden. Das Werk

wird von der "Rheimischen Oelfinwerke 'GmbR."
gebaut, an der die Badischen AnUin und S6dafabri�
ken und die deutsche Shell AG beteiligt. sind. ln dem
Erdoelcemiewerk sollen benzinartige Fluesigkeiten
a1-l$ deutschen Rohoelen und Oelimporten aus Kuv.:ait

hergestellt werden,

IN

_._.........:_._

ERDBEBENKATASTROPHE IN ALGIER

ALGIER' -18. (UP) Reute nachmittag Wur-

de aus dem Erdbebengehiet um Orleansville gemeldet,
dass die Zahl der bei der Katastrophe ums Leben ge
lwmmenen Personen etwa tausend betrage; fast zwei�
tausend Personen seien verletzt. Seit gestrn nacht

ereigneten sich fuenf weitere Erdstoesse, deren 'Wir�
kung jedoch ungleich schwaecher aIs die des Raupt
bebens war. Immerhin 'stuerzten wiederum einige
schon beschaedigte Haeuser ein.

CONFERENCIA NACIONAL DE BORRACHA

RIO - Der Staat'Mato Grosse wird auf der 4.
Nationalen Gumini�Konfetenz mit einer besonders
starkên Delegatlon vertreten sein und babsichtigt,
zahlreiche Massnahmen im Sinne einer verstaerkten
Produktion durchzustzen. Unter andarem will man
bessere Preise fuer Rahgummi und die Abschaffung
buerókratischer Einrichtungen im HandeL

GUTEN APETTIT ,

HEFEKLOESSE MIT BRAÚNER BUTTER
.

600 gr. MehI, 25 gr. Hefe, 114 L. Milch, 1

Pri�Ise Salz, 20 gr. Zucker, 1 Ei. (das evtl. auch
fehltm kann), 40 gr. BuUer; geriebene Sem-

:=�u' irefeteig bereiten, diesen gehen lassen �

und etwa 24 kloesse daraus formen, die allf einem be
mehlten Brett �bermals gehen muessen. Di� Ktoesse
etwa 10 Minui;en in kochendem Salzwasser ziehen
,lassen, dann mit 2' Gabeln auseillander reissen, mit
braimer Butter begiessen und lTlJt geriebe!ler SernlneJ
hestreuen.

_ ao:-- a'_;;; _

TO P FN·.UD ELN
400 gr. MehI, 2. Eigelb� 1 ganzes Ei, 30 gr. He�
:fe, 40 gr. Butter, 1J4 L. lau�árm� Milch, 125
gr. �rockener durehgesiebtef Quafk, Zucker,
Zimt u:íId Salz.· i' )

.
Zunàechst nur einen Teil(des Melrles rnit He

fe una Milch zu einem Garteig anS'etzer(danl1. das ue
brige lVIebl, S�1Z, und die Milch dazutun. Den Teig
bis zur doppelteJl Raehe gehen lassen und dann erst
rriit der Butter' verarbeiten. Zuletzt Ei und Eigelb
und den Quark dârtinter mengen. Aus dem festen Teig
einf6ermige Kloesse formen, diese noch einmal am
emem bemehlten Brett .gehen lassen. Danach in der
Bl'a'tpfanne in heissem Fett backen. Die.KIoesse mi!
der Uilterseite nach ohen in die Pfanne legen und
darin beiderseitig braun backen.

Mit Zimt und Zucker bestreut reichen.
--"_-

HUMOR

----------------------�---�'------------------�----..

Todo o

e melhorat:nento

de PreciSão

e I ici e'nte
no Brasill

Costa porto

Excelsior

ministro

PE'ÇAS LEGI'TlMAS'
Willys _.Overland
"SAMARCO S. A."
- Blumenau -

da neste' <Ilno·: o ·planBjamenb.J' e

escoamento' das mfras; distri

buição, mais ;racional do priduto'
pelos moinosh; def<:'sa o;}ntra as

- afirmou, o sr. Kurt Raj}sold,
novÓl d.u-et'J:r daquele serviço, que
assumiu as funções. E acres

centou:OoaD�O
.

O Brasil Iman�ecia
me- pragas (defesa sanitaria. :em ga

tra- ral); mecànização' maiSi intensi�

A N 1 O N 10
R 'E I N E·R 1

va da lavoura
balho, no SET o primeiro, passo

será de coordenar os esfcrços,
da acordo com as possibili'dades
e necessidades de cada regiã').
Para isso, faremos reuniões re-

das pesquisas.
Todos esses pontos. entr-etanv),

- COlncluiu - terão que ser e- ::
xaminados; mais atentamente a-I §
pós a viagem que terei de �'ca-' ::
lizar dentro� dos prox,imos 'dias, I E
quand>J entao, nos Estados

pro'l �
...

f o R D

LICORES VlfNiENSES
.Ar A

...,.-, �.r.F

FA'BRICA DE ..
·_-X'�Jt!f-

JOSEF KUHZ &
60 produt,ós difere,ntes
3 tamanhos: Garrafinha 1J2 litro e litro.
Receitas originaiS EUROPE'IAS

Nome que se impôs pela inteligência, pe
là dedicação e pelo amor .. à ferra: çafarj..

,
.:

nens!!Anisette - Bitter Ramos - Bóonekamp - Cherry Brandy
Creme' de Ovos - Creme de Cacao _:_ Conhaque Estrêla - Gin Jockey
Club -Ourosol - Pippermint - Steinhaeger - Whisky. -Benedictino
- Bitter Caçador - Bitter Viena _::. Creme Limonja - GrioUe - Kai
scrbirn - Kirschwasser - Maraschino - Wacholder - Waldlmeister _

Whisky Espec. - Wodka - Altv.ater - Bananas - Cereja'cPrata _
Cognac :VSOP - Cordial Medoc - Cr.eme Noisette - Fernet-Bitter _

Fogo" da Suécia �Kirsch'Brandy - Korn - MarÍUen - StaJ\islawka _
Alpenkrauter - Bitter Inglês - Bitter Rossbach _ Blutorangen ._
Chatreuse � Creme Laranja - Curaçao - Danziger Gold - ·Genever

Brandy - I{ummel - Rum Espec. - Slivovitz - Absnth - A,llasch _

Ânanas - Anis -Apricot-'Brandy - Bitter Karlsbad - Cacao Nüss
- Cr.eme de Café - Dominicano - Gendana - Rum Nacional - Va
galurne.

._ "..."
-

-

Votar em HERCllIO DEEKE é eleger ao (on..
greSJO Nacional um homem consdo de
seus deveres para tom. o povo.

REI'RESENTANTE EXCLUSIVO PARA O VALE DO lTAJAI:

REPRESENJ AÇ ÕES ALMARll H E R (I LIO
ALl\uno MA'RIO HESS

Rua 15 de Novembro; ..H15 _:_ Telefone, 1688
Caixa Postal 291 - End. 'l'el.: "ALMARIS"

BLUMENAU -- Santa- Catarina

Relnesentações - Intermediária - PUblicida.de Segl!ro!!

Açeita-sl! -:p:.didos de particulares.
Estes prOdutos acham-se a venda nos principais bares e restaU

rantes da cidade.

H E R ( I li O D f E K E:
.

.

O (ANDIDA TO DO POVO
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GERALDO VIDIGAL
Vês que teu sonho esmorece

E, em silencío, te aniquilas.
Em tôrno, as- ágl!Jl'S tranquilas
S? fazem cascata em flor.
E, como se o torveünho
Teu sorriso arrebatasse
Morre o sol. em tua face
De girassol fascinado:

Chegou tua vez, Maria,
De ver a morte do sol.

.... Fazem anos hoje:
A menina Eunice, filha do

sr- Mario Coelho;
- a srta, 'I'erezínha Ma,

- o sr. Luiz Nascimento
residc nte nesta cídade, e

- o sr. Mano-u Costa Mou,
ra, tI;lS11etr,r da Cia. Aníarti.
'-: Brasfle ira.

Garcia;
- ? srta, Suelí Scheídeman.

tvl, filha da casal Ingo.Elvi
ra Scheidemantel e residej-te

Achamcsc em Ít'· r as

guíntes 1<1res:
- do sr, Edg,,:'d Pereira "

sra. Lili Pereira, com o nas-,
Martã Hadlich cimento de u'a menina:

Helrnuth Ha, - do sr, V'1l.'I.JW3l" e ..sn

, . O�ilia Kramer, �';,;n o nabc;{-'
-R sra, Evelina Ram.)s.' mentn de rr'a 111<.:'r,:n

,
e

esposa. do. sr, patldencio -.Rn. -;- do .sr., Gé'raldJ Kulmann

1

mas dr: ecnden te nueresso

sejam: 8 impr z nsa c ..1 opi!l�ã', pú
bl ica, ., cultura dirigida ,�. llábri

ca I) o síridícato. :: 1.,IPja � a Es-:

tad -', :\ �gricu1tur� soe' itz 'rI;-. a
I
ütcratura, f) homem-máouuia, a

Uruão Sovtéfíca e � PUl •• tudo,
enfim, qu ; ba te para nos dsr o

a sra. Mercedes Kahun.
do sr. Harry Kauirf';'

- ,0 sr. Daniel Lucíaní,
sidente nesta ·cidade;
-'.0 ISr· Alex ..Kauhn, do

rnércio. Iocal ;
- -D Sr.' Pompího ·Teixei.r.'l

ba.rr _ de

espOSa da. Elza, cem o nas

címento de u'a meúína-
, .

ESSl'S nascimentos ocorr �.

rarn pa Secção de Maternida.
de d ; Hospital "Santa Isebel".

CAFITULO IX

fl lS flbp(l�irõ"s transitórias

,Estjye,ram hospedados na

cidade:
H0TEL REX: S1'S. �Toão A. de

, Assis, Joaquim T. Santos, Dr.
Aderbal Ramos da Silva' €

sra .. Charles W. Tomkins e

sna .. S. Czsta Neves, A. N._
ves Blc yer. Otto Rcihardt ;e

sra., Jul io Garmatter e sra.,
Fernando ,I. w,yatt, dr. Thiers
'Fleming, Romeu Vieira da
Costa ':c Família, João Batista
rRibeiro, Gilberto Almeida
Maia, Rubens Vaniro, Werner
'S-sler, Theodor Oltvrt, Lair

(' i\PITi. LO X

!}:1'� djFPO�it:õ�� fJ1111is
3:1 () __ A :111;11.'30 d� SDCtE

,\,,,1,, é 1,)( l' tempo ·u<lf'tl'l'lllinad·.
djsL.úlvf'1.ldo 'fie . ":!"I�rll'�:ticalnente 'RECEflO DO DIA

;, I • _ quenas se une ao

circunda.a cabeca

Agna. vebculo de doenças
Desde épocas remotas se a.

tribul à água usada na ali
mcntacã.i a prooagação d�

cerrmo- certas doenças. Estão neste
aureola, caso. entre outras, �1S febres

tífíca e paratífica, Hoje está

comprovado experimental
ágUa de consu,

fatores de pro.
pagacão dessas moléstias.

Evite as febres tífica .c

paratííiíca ,fervencl�' ou,

peío -menos, iíltrand:, a

água destinada ri. bebcr.e=
SNE.S.e

e

'''U II ;H j ,R"
ca ..ncnre p .ta asse&11hJi:it, geral. oro

g�lo soberano do C"l! � era con

cordancta com BS leis do P:�ir.

Art. !_'!f) o - 05 sócíc; riâo res-

ou

conforme :0

da manga.

Ylilli Krueg r - presid�nte

Alfred Schw"dpr - VIce-Presi

dente.
Richard Schwed�o' - 1 o Secretá

A GRINAIlDA E O
VEU

Esses detalhes
tes..destinados,� compor O

vestido de noiva. pode ser

apresentado 'em estilos .dí
versos. O primeiro compre-.

ASTRAL DO DIA
18 de Setembro

ati ........
-

P'" ssivarnerrte. Judicl_:Jl e extra

}UdlC'1.ahnc:1te; 111 - lJresidh' as

r
...
uniõ�s d;l Di; etorjfl�

cland" sobre os c��os urgentes: c\
- C'onvOC_l" e pr.e-idÍl� PS assen1-

hleias ger:->ls, depondo o c-srgo
reassun1indü-o no c:�-t::o de s_r h1

dicaJ J) pelos sócios:

PROFESSORES
H. E. (- ,Azevedo

Rua 'ctiiábá, Íl4, atraz
do Hospital Santa Isabel..

Sáoudo maravilhoso graças
21 Lua e Mercui-ío, qUi? ínspi.
ram a palavra {IraI e escnta,

105. ;);;;s, ciacões. fl"<lt -rnidad".s.
interesses de familia· Comér

:10, tr,ll1spol'tes, mudanças são
J'a\'2recid s. Os nascido!" nes_

ta d,da - São :,;pkitos sim

des-

REPRESENTAÇõES
ALMARIS Rua 15 de Novembro, 1415

Fone, 1{)88
_-_ BLUM:r.:NA:q

UMA CU.'L'IS I'Ti':A, ROSEA
E AVELUnADA

Cem o consegui-la f' con5er.
vá-la.
Um;, b·. 1 emrwrl11€. J5em

mancha.s �arda!:1, \·ermelhJ.
dóes. é o ide"l d.:: lodas 2�

mulher.e:>'. qualquer que "Pj,.
'i sua idade. COll;5l gui_ln não
;;; mstitui r.cmhum milagre; de
p2núe ci:.1 maneira como 1r;ol.
tal' (ii cútis. rios meios higípr"�
::.:; d� c,l,l�ervá-la e. princ;.
}JDhnf lHe. rla esc'úh,,' c],-= 111r.

b0111 (l'Cln: par,. u pele. den
tiflC'éIl11{'ilit preparado. -O Cre.
me Níveél é péJra i.'3to. o pr")
duto indicado. Impede o apaJ
r:Clm.:.ento de rugas no r"sto
e no �1escoço e torna a pele
,macia • '.'eluc_1c,l'&. Pel:) seu

t<� �r ctn Fn:eritc 'forIll'ce I';;":

t��·... lil.;:atos e�l rithluente ni',..,

cessári�f; G pl,frll-!rlne uara
.

a

SUCl ot:rfe;Ül
-

':il 'l1idaefe· 'De
"empenha .1 SlH funeãEl toni
ca' do .t·-cid·u cutâneo nãn
,âeixa ll(Í'J r,;t5iduns bril lIa!l1 e'5

como acont :.c,� CC!11 (IS

ll1.es gDrdurosus.
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es a
a, pugna pre.Hmi'nôr desta noite:

do !�ar::\ ':' diflcil cornpromís, d l a fazer !>l"oflmdas altera,

tCOXé\ll
e H;,_nê.

80 de seu cquadrn frente ao ÇÕ()S no cOniqnb. que deve- blgressos
All1é�·iea. pois o mesmo eon- rá iniciar, fi peleja, asslm f.Jr- Anluibancada: Cr$ 25.l]U.
tundiú.s« gravemente no mado: Lange, Aduei e :mrnes- Sócios do Ol ímp ico: CI $ j 5.éO,
match contra O Vasto Verde. to: Carvalho, Brandão e 3a1- G.nal: Cr$ 15,00, Sócios de

�_' , . yiU-S�,Abriga-, nlQ; Nilson, ��ino, .4:d'ir, Ni_ .Olímpico: Cr 5\1{),00. j

União x Paisandú, em Timbó
!

,

amanhã, da certame ' profissional
turno; do campeonato mais ím- ridado auversàrto, Campo e ter
portan,te a LBE'. partida Esta cída, são .. fatores que muito pe
p:>r sinal, dai mais Import.ant.és sam na balança das posstbrhda-
para ambos Os clubes.

.

des de, dors quadros que se d.-
Separai:lo já: 'dois pontos Irorrtam, dai' não constituir sur-

ponteiro dnvícto. do. certame ou preza" para. InÓS, um tl'iun�o
seja 'J' Atrético e fazendo- atual- dos untonenses, que pr-eiíarã., em

mente conrpanbra ao Tupi, na seus proprãos .d.ornínãos. Pel'den

CAPITALIZACÃO, . S e
:" ,A� vice lid'tra,llÇ;l.. corre o alví-brus- do, a "parllda" S'forão latirados à

, qn�l'l;':Ie o �ísc� de se VJ;'rl alijado ,·).,abeira" do campeonato, em po

'CI'S 3:,000 :000,00 da boa, colocaçã o-que ocupa, e der, no ,mo�l1ento d,<Y Vasto Yer-.
Impedido de prosseguü- lutando de.

' " '

pela conquista do titulo, maxi-

Vasto Verde x Guarany (titulares)
Para o pronta entrega:

RATO s
LiNI{E - HOFFMANN - BUSCH (L. II. B.)
de Salzitt.er - Watenstedt- Alemanha.

Motor de 2 cil índros, OLEO CRU} de 22 HP. Cambio
de 5 marchas p. frente.

Equipados com LEVANTADOR HYDRAULICO e

ARADO de DUAS AIVE CASo

O TRATOR DE CONFIANÇA PREFERIDO POR

'SUA GRANDE ECONOMIA E RESISTENCIA.

PECAS
,

E ACESSORIOS

Wtfson Silva incumbir-se-á da
Por seu tuz-no, com oito pon- arbitragem do encontro, escolhi'

tos no passívo, grand,Es esror- do que, foi ,Pelas ,duas agremía
gOl' envfdarâ : a tu'rma alví-rubra ções, para ,: cl)n�rolar os movi
para fazer capitular seu catego monto, das duas equipes.

FORD CHEVROLET - Linha MOPAR· etc.
Caminhões F. W. D. (USA) até 35 'I'oneladas,

CONCESSIONARIOS para Santa Catarina:

nu.1l
wsy Rein3uguraçãu ,da séde

l��,�"��,'" ��dI.�Ba��O�m�" r!����
�tefJcios:, convite do Espert.o C clubes visitantes:
viou a direção do EsportE' C. ,r-

I
:Agua Verde, pura partlcípar AMANHA. (Dnrnhuro J
)jw:; das grandlosns f:stivida_ A',<;!:l horas: nr'illicio d
ctes que H �l<irl,jl' das 14 :1.1!'nS testa llollular -; d!' 'I'ir. ao ;\1
t',_ h:Jje. :'l'o.''';eguwclo at,; a- VOo
tn'nhJ, J�lrá realwar em S li A's J4' horas: lnil'Íf.! t;." uuv:
;'st,áltili. na lfJcaUdafk de Hi. animada Dtlmilll!u: iJ'd
Lrírão Brurco. ])1\;'" muuici, llw,'t'I'Ú I' _ J(I(�;t1 'dos fl-Jtl:'"
�;i:,. c. lL<;l;mdu (b:; "'<:smaH" i,:, c!llllTa::;(· .• bchitlas, \'Ilfl']["
Rtó da reiuauguraçào {Ia séde eúl1!1 cl'l rortun«, r;f-s I, ;11,'1,
social. lol,,11111-, nte remodela, UIJII",'S ([lll'et('nin:,·n.da. Vejamos o pn.>gl·"If1p 1,l;1
r.el;> a:

,,'';,.1\ .

t

Rua 15 de Novembro, 983 Fones: 1324 e 1713
AUTO COMERCIAL IMPORTADORA S. A.

li! Si. I,

fA.BRICA DE {"'AQUlNAS E fUNDiÇÃO MORITZ
De EDMUNDO MOUITZ

UUIl Uruguai. 30 - Caixa Postal, 'H, - '.relegr·: "MORITZ�
--- I T 1\ .I A J ��,�

I"lI.brlf:a·;!i.,' dI> Hala"';lI' (II} ,!!I, • :III c �1I I�R. -- llQmbaR Inglesas 11&
I I!{ _, m"u !lafa scrrus cltl'"lar"R - Furao:lelras horlz9ntal. na
fil ,,_un1tagem 'Ptn arm�ç�t) rJp,: mr!dr.:I.ra -...�� ]i'f'I'J";I!!('nn cJJD1pleta. -
�(:fr� fita � •. 1'laJtli\s shnl�lf.;::'-, áO cr.nt.. de largura. ,"""_ CUi1Hlro8 I"a ..

I,a (I't.tL'..!p.:!};, n�oend:_r� p�i':.. C·;U.;1. � d1�ga; (·.�tQP!e'.'A' P2f'il. areia e.

prdp,tPeUU�'" __o Orh!i!,� t'�� tUil!'O�t.\.1) i" '.:'htamparia. Pro,1et.o8, 01'

na !1'{>br!t:3.

HO.fg
1 '
_ J

SALVE

S E T E r� B RO A 1 4 DE OUTUBRO
LI({ldt1a�àu Scme s! ral

DA

BUERGER

�'
;:. :0-.-

- J,-.

Dr�Jn�AR: ,BARRETO
ADVOGADO

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

R�ndas.

PAJll'1'QS,� P,IUtTO, SEM'mm - GRAVlU":Z ..
, �:: COMPLICAÇOES -
SERVIÇO J:'RE'�NATAL

eONSUL'l'AS Mj,�xubAS DIA'IC/..t; - oi � 1.1 flOIU�,�

,

I '

�
DE, "PRO'PRIA fABRICAÇÃO

RELO�GIOS ,DE' ,TODAS AS PROCEDENCIAS

MASSAGENS:

Rua Flürlaliü Peixoto; 95
Cp. (l�m Tel. 1639

os I'REÇOS!
papel.

LIQ{TjDAÇAO SEIVlESTHAL
Novcuibro.

sempre a

orgql1is�ção técnica dI). e:;ta�!o.

FÍnuhHlo em 22 He F(,Yl:l'eiJ"n [k 19�m

CapUal .. ' ....•

Fl.1nd,ü Oê Reserva
Cr$

Cr$
50.0QO.OOO,OO
50.000.000,00

Ci'$ 100'.000.000,00
:I'otaldoli d-epósítos em 311�154, mais de Cr�r879.000.000,OO
AGENCIAS E ESCRITORWS NAS PIUNCIPAIS PRAÇAS DO ESTADO
DE. SANTA CATARI NA-, NO RIO DE JANEIRO, E CURITIDA

DEPOSITE SUAS ECONOMIAS NO. 'INCO' E CONTRIBUA. ASSIM· PA.
RA O AUMENTO DAS P()SS�J3.ILIDADES DE FINANCIAM15NTO DA

"

-_ PRODUÇÃO ---
'

-E "PAGUE (O M CHEQUf--
._------_.,

- _- _-.-- �-�-- ��-�._ ....__ ._,------'-'-�,-...___-�- '-- -- �-----,-------- - ------_._._--._,..-.-
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IMPORTAÇAO DIRETA

Recomendacla 1\ Baixa De Cinco Por Cento Nos Preços Das
����.�������!��P�!!����!����!����s:����������::l�!������ !��!!����o;lo�!��I�������!l�!!I'

-�-�--���

de todas as utilidades - e não xecução ímed'íata que tomou de que o presldente efetivarnen exito e :pal'a seu proS3eglli-1 tr.abalhistas, �10 vclume Li! Os 5 por cento a menos s,e-•.
apenas dos gêneros alimenti_ corp:, ontem, ;.r.tre Os repre- te age com lealdade quando mento, do Goverllo. Bastarà que atingiram devem ser so- rão C':�ccdidos sob a in�i.ra.,

sentantes do comércio ora reu, ped:e m�didi.ls de saç,rilicio ao este majorar fretel't salarius freados Dor outro lado, pOlttlm� I (Conclw na 2.;" pagina. ,letra 1)'
nidos na "Nona Mesa Redon. comércio: 1) - a Internuppão. ' '

da de Federação das Assoem. do- cruzeiro � "Almiran.te
ções Comerciais". Não S'a tra- Saldanha"; 2) _ ... o cancela
tará de um ato com força de mente dia, ida "Jara )'toma de
'obrigatorledade, 1U3S, é bem um adido militar nomeado e
doe imaginar.se em que siruu- que já se desoedira das pess »,
ção ficarão aqueles que, nm as amigas com uma rer:cpção
qualquer parte d, pais, não o em casa- Esses d.oi:; epi»ódiEJ,3
atenderem. foram cítados por pknell�iJS :d,9.
Uma alta expressão das campanha um du:; quais este-

classes !lI'odutoras, e ióuaI .. ve .presente á recepção do- ex-
mente do jornalismo 2 dau adido.
letras. é o autor da idéia que,
uma vez, executada, importará
nuin atendimento real do apn-
10 dramático do presidente
Café Filho ao sr, Carlos Bran-

RIO, 17 (Merãd.) _ Diligcn,-' �ão. c!e. qIiveir� - o Ieader
cias em torno' rel.;) ínquéríto aber-

da 1111Clahva ]:Il'lvada que con

t
- , - vocou a mesa redonda .- em
o em tOI111O d:,- determínaçâo. do favor de uma pronta reduçãoChefe. de POUCI� �a:a apurara as de preços. O chefe do Grove,..
autcrldiad� POhCllI;15 su�o['nadas no, pessoalmente, está adqui
a banqueiros de blChOt ja

paten-I
rindo a confiança das classes RIO. 17 (Rio - Urgznte ._:_ l�s'

tearam que os srs, Hermes Ma- produtoras. Dois fatos 'roiam peeial) _ o Supremo Tribunal. pUl'
chado, Bradão Filho, e Belens mencionadcs pelos que deba.,; unanimidade. dE!"larou Inconstítu
PorlG são os mais implicados. �.:�p�nhn.dq mínísmo cional _:_L�j�rinensc n. 78 que

F o R D
PEÇAS LEGITIMAS
Ca.sa. do Americano S.A.

Autoridades policiais
subornadas, pelos ban
queiros do "bicho"

RIO, 17 (Mr;ridional) túlío Vargas, voltou h::j,e a ia.
O ministro J-oão .Alberto, qu,e- 1.;:1' à i4U3,JrenSa carioca sobt:(!-

.sOSREVrVil:HCIA Ir t1fOi durante muitos anos auxi_; os últimos acontecimentos po-_PAZ SOOIAL' liar dii:'.eto do presidente Ge- líticos. Inicíalmente a reporta-
. -

-

'I gero perguntou-lhe se thlha
C'Iap8o de novas cOlDareas _

-

'- dúvidas quanto a àutentícída;
� de da carta deixada pelO (;;0;'"

OBTEVE GINHO [tE GIUSa O·' presidente. .'

GOVERIiIDO-R DO ESTIOO ,'- AC�I�dito n� autericída, do, o .qu� não iria ocor,rer pe,
n - de - afirmou. Nao me pal'P-- la primeira v-ez. Mas e posrli.

ce que alguém em --t9rno do vel tàmbem que O sr, GetUlio
criou a comarca de Itaiopolis. , !preSidCI,lte Vargas fosse ca�fJI":: Vargas. te�ba sido vít�,l. �d:
Sustentou o relator Lafaiete An- de forg!-car dQcumen�o daqu�- uma Intriga dos au:nha •.E':;

drade que tinha toda proceden(ila leso _FOI graade � nunha SUl·_ q�'!:, ten�o lhe prometídó :�
a reclamação do governador de . P!�a ao ler penados J?anflre:.. d 1 �pe�mlmente, em mat�.rla
Santa Catarina. cujo ato, vetando a ,tan<?s contra nossos aIll;lg0s:.. ec�nomlca C .havend� fr,aca.ll-,
criação da aludida comarca, :foi xe-

I rnerrcanos, com os qua�s rI.LO s"GO - re�<?r,d" .Dente,. ao II!ve:r.

jeitada pela -

Assemhléia. surgindo POSS? ccncordar pela ClrCUJ.1S- de adm.ltn·{;m, �oral0s��en�.
então, s Lei '71t., tancl_!l- de conhec,er, �D lonl�o ,0 f�acasso e, a l�cümf.1"hn_c::lI) r
Disse o relator que a criação de de 1;) anos de reiterados con; p' ocurararr, J'_lsbflcar-se ",:e ..

�
comarcas e a, alteráção da dívísão tactos .. o modo fr:> trabalhar g?vdo :p�essão de monopolíoe
judiciaria do Estado-'é regulada /;)e- dos diplomatas e dos homens

_ entrangeiros. llli:$�������;:::::::::::::�;::::::���==$::��$$=�§.::::::::::3:f�,
las Leis nrs,

-

247, ,
de' 1948 Il 63�_,

dc 1952. Leis ess�
-

'lu" --proibem
qualquer modificação ÔlWt.rO de

cinco .:;n05, salvo por próposta Q

riunda do Tribunal de
. .Tustiça.

A Assembléia. sustentou o reb
tor, invadiu a atribuição- do Exeetl�
tivo e ® Judiciário cOIq. a ,altera
ção ds divisão judiciaria, justifi-'
cando amplament::., li _-seguir, seu

ponto de vista.
-

Concluiu {) ministro LaYakte An
drade afinn!llldo: - "Ésses, os mo.

tivos que me levam a opinar pela.
r.roccdencia d!l recL'lin9.ção c de··
clarar, -em conscquencia .a inconstifú
cionalidaC:I� d;j Lei n, 78". :

O voto do ministro Lafaiete An··
dradoe fCoi aprovado. sem

-

qualquer
discrepaneia. pel{)s -nem"ís minis
tros,

«Jlrriscado O levantamento
brusco docontrole de preços))
Como se pronunciou, ao deixar a presidencia da �OFAP, o cet H� Braga

.

RIO, 17 (Merid.) Pouco peIljdidO\. Não iPOde o poder PU-I à oferta e da procura", tão oi�
antes d€i pasooa: a presidencia da bEco deixar de inteTyjr no dO- tada pcJ.JS dcmagogõs em defesa
COFAP ao- galo Pantaleão' da. mimio CCOJAomÍco- e'O unico meio de seus interesses partlcularell,
�ilva Q ceI. Helio Braga' fez que tem para isso é n Lei 1.522. não ,po!da _ser aplicada. Seria. d'e!
suas'ultimas 'declar'ações 3!J' re- que cI1iou a COFAF, órgão de masiado arriscado (li J,evaJÜ;amen
porter, corno presidente daquele UlIJlsição, mas "mal necessa' to brusco do controlei de -

p;re�os
órgão-. :, ;rIO!'. 'J que acarrletaria reflexos so-

-
-

- Continuo com (; mesmo E continua a ser 11iece.'lsario ciais os mais �tes. Esta mIo,
ponto de vista Qutms 'Veies ex· nesta emergcncia em que a "lei nha a,pl'<e:eI!lSáo decorrei dos nu

merosos pedidos de aumento. de
preços que existem na- COFAP,
atingindo alguns a 100 ;P'Jr cen

to- sobr,fl os níveis atuaJlI.

� .. ..._.-� ----'--....

Lerner Rodrigues falou: entregou ou pretende enlre
aos trabalhadores de Santa. gf'r, o. PTB aos Seus maio
Catarina. ! ;:-(15 aigozes e inimígos, a

Lerner Rodrigues pode queles mesmos qu� na ..

falar àos trabalhadores 'poro! H:50 qui�eram hum;1.har e

que foi o amigo certo da ha . ) espezinhar'em Santa Cata�
ra incerta de Getúlio Varo r;na, os. discípulos de Getu-
gas.

.

lio Vargas.
Quando os falsos amigos. Os trabalhistas sinc�rofi

do grande Presidente - es� rüo tem outro caminho a

sas ridículas viúv:;s alegres seguir.
e êsses gregórios �mp6sto- Lerner Rodrigues ú o úni-

cia S.A, _ CÍ4I. Rering _ ;"ibri- res - viviam sugando o Co lider cuja voz devem es

en d; Gaitas "Alfredo Rcrinlf' '-" sangue da bondade e· d3 cutar, porque a voz' de Ler�
C�a. Mcrca�til Victor pro'ltst, _' confiança de Getúlio Var
eJa, Comercl_al Schrader -' .""m-I gas contribuindo para a
presa Comercl::l Gr')senbacher �.A. i

'

_ Livrari-'C e Tipografia Bh.:nllma<l- I onda de pI:otestos que se 1e·
cnse S.A.- _ C::l'lcs Hoepcke S.A. vantavam em todos os re
Ind. Com. _ Rodolfo Kander S.A. cantos da Nacão -- Lerner
c a Associação Comercial. pe.�os Rodrigues co;a)'03�, a since.valiosos premias of"recidos aos pl'·'
meiros colocados no Concurso da ro,. colocou-se ao lado do
Vitrinco. Competições Esportivas e Chefe para estar COln ele
Colegi<:ls que tomaram pa�te no em qualquer m-omento,Desfile· os .Tornais A Nação _. O

A LLume � A Cidade. pela-, ampb di- ,gora mais uma vez ,e1'-

vulgação fzita da programação: A ner Rodrigues defende n
;Radio Clube dA Blumenau e mu memória e o programa- de
especial ao Sr. Manoel Pereira ,Tu- Getúlio Vargas.njor, pela valiosa colaboração �'t!Ii

Organização e Apresentação dJ' Condenando com o exem

"SHOW"; a Sociedad� Dramatica� pIo e com a palavra' essa
musical CarIes Comes e ao Ma�,;- manobra vergonhosa dos
tro Heinz Geier p�lf\

-

inestimavcl falsas trabalhistas, que quecolaboração na Sessão Clvica rea

lizada no dia 7; MS presidentes dLIS rern profanar o cadáver do
Ligas' Atléticas ·c de Futebol pela fundado:r do trabalhisnlo
magnifica tardc �sporuva que orga- brasileiro, para :;atisfazer
nizaram; às empresas Cínematogra- Illrl,bições pessoais, Larnerfic�.s Daux c Garcia pelas se5sõ�:; -

: de cinem? que cfereceram aos es .. Rodrigues dá um brado de
,

tudantes e ao' Serviço de Propagan- al'?rta e convoca OS verdaI da "O FAROL". por �cr posto S1l1Ja ae:ros getulistag a lutarem

I instalações a L'lisposição da Comis"
('on tra OS fabricadores dasão e ter organizado uma sessão lie

cinema no dia 7, Alianca Social· Trabalhista,
--------....__--------"---.�-� eoro a qual Saulo Ramos

O drfama que' ,esua1l10S viven!-'
do tomara co.res cada vez mais
negras se niio forem tomadas
�edi\:1as visando- intensificar' t!

pl3inificar a pr,odução e ainda!
melhorar as 'Condições do cir
culação.

Ainda !lS

Semana
festejos da
da Pá t ria

A Comisslo de Organízgção dos
Festejos da Semana da P itria. tor·'
na pÚblico o;; seguint",i :)grade"l
ment<:ls: As Firmas Comerciais A

Capit::l -- Casa Buprgel' - C,.�a
do Americano - Cap C elho -

Fiambreria �plecta _ ;::asa� Pe!tei'
_ Casa Int:mtil _ Farnllcia. Ca
tarinense - FarmCelp. !:>r,nitas -

Casa d�s Louça.:- - Casa Hering -

Livraria Bltimeno.uensl? - (,:,�O
Prosdocimo ... Cas:! Challel - C"Ea
Wmy Siev:rt _' C:asa Flech '_ 0'"
tica Scussel - Carlos Koffke -

Casa Rex- e Casa PernambuI:au<ls.
pelo empenho demonstradlo '.'a Or..

namentação de suas Vitrinas. "s�e'

gurando assim o exito do C:>ncurso
realizado com!) parte dos FE:stejos;
à� Firm<\s Empr�sa lnd1.\stri;JJI l'ar"

...-----...
COIIRA casr, t

QUEDA DOS CI. t

ainda a cataslr.fe no Rio

Continua a procura dos cadaveresquel.�
pereceram sob os esco,mbros do prédio ::::?:::::-"a- RIO;-_17 (lIrerid.) - o edificio:> depois de ha�itad{) _cedeu Q, em- tou uma das colunas da.nificadàs Za. Partici;param 'dós - tra.baJll'JS
da rua_

-

Almir.anh Tlexandrino. basamento e mais tarde o piSO e as reclamações &os
-

oq-nollÚl'

I
oitenta bombeiros. DurllJlte ti ROMEU PEREmA

em Santa Tereza e que desabou prJncipal tambem cedeu devido nios, chaman'do o. sr. Eduardo madrugada de hOJE!! contfuuou a
ontem causando mo'rte3 e !flrl-; as infilt.rnções das águas. Cheme à respoillSabilidadlà" O< que pr.ocura dos corpos. ,Apuramos

ALDO l-JilRElfl..A DE ANDRADE WALTER W.1CHHOLZ
mentos em numerosas pessoas. I DJo primejro, imprey!sw resul- nãQ- surtiu ,efeitó, Jamais 1) cons que csta'Va �nCOir'pOl'a.dQ ao> ooifi· AnNO GUELOWjá. pol1 duas VC2ies esteve inter-I trut<lit' assumiu qualquer' res� cio o sr. Waldemar Pinto da
ditado., Embora Qeu"'" do por

il"o."oc"",oo.".oeoec.o!ç!OOC.Goo.",,oi"".""O·""1 ponsa'-l·ll·dade,., Al::ora, d�IPOl'S - da-"llva .....hrel·ra.. Entr��gnt-� CCOlno
"arl'as .faml'll'''-� ate' �- cr--dat� _em 111··O.O'C.OOO(OO·Ao.a·ROO'-""G'
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A"·Hl·S'*'
o,�,,.o.o' ,11 ""_ < = _._..-'-" �._. �
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_

,

catástrofe, desanarec€<U, ,;não .2-11 ao construção> estivesse demoran'
quo rmu" seu construtor Illao lIa� sabendo () seu para.deiro. 1100, l'esolvcu r.eineo.r;poI'a� e ClIl�

Vi� o�tido, ()l. "habite·'Se" da pr�- �' Para Caçador I RIO, 17 CMerid.) - Quatro- tregar a construção _ao ;'ir. �du- ,

feltura. Asslm mesma foram h· I centos trabalhado:res da,�efcJ1· aTIdo JOII'ge 911emes. A flrma
gados ao água, luz e gás. O prc-I �o Expresso Blumenauensl Ltda. �, tnra .em m€íllOS de uma hom re� construtora. foi a Empl"esa Imo- -----��-�--'"""-- ...... ......_-..;o. ....;..
db jamais foi consic1eI1a'do de �� Fones: 1620 e 1752 �� moveram 1)S escombros do edlfi- biliarl'a BrandãO', 1•••••I••li!!l!Il.!I!!!!!!!!I!!!!!I!!!!II!!!!!!!!II.!!!iI••!!!!!!!!!!!!I!I!!!!!!!I!!!!!!I••••IIII I!!I!!!!II.
fe.ição! inteiram�nte solida. Pouco ��.".a.o.a.n.b.(;,.C.'160.n.C.O.o.c;.t:'...o.o.r\.��* cio que desabo.u em Santa. T€tre"� �

.4=_""'100000000"'0000"""""""'000'00."0.,,.00-00-". -

_ RIO, 17 (Merid.)
-

_ Re.vela's�
���=-���������m"��=�������=�eo"i� �

que na manhã de! OIittem {J' enge'·
�. _ nheiro lia prefeita. S,', J":lsê Ma-

� O MAIS VARIAnO ESTOQUE DE PEÇAS PARA CAMINHõES r.ía. AzevedG
-

com�I'lec'tu no. C>-

AUTOMO'VEIS, A' VOSSA DIS POSIÇAO 1'lifieio que desabou, ç!JCam.lnan'do
as colunas e aeon...e.!hou os m';)-

radares que saissp.m imediata

mEínto. em :virtude da gravidade
da aituaç.'io

-

1", assim. em panico
05 moradores cGmeça.ram a sair
sem a-" menos retira.J:i seus per:'
lences. Mesmo (). eIrs-e!ilheirO\ pro
curou a Policia" solicitaiuio aoS

�tI,"_rdas PlU'a evitar a ,entrada no

edificio 'Je qualquer pes&:la. Pou
co depois de tomiadas. todas as

;providencias, quan'do< (lS_ �orado�
re's já.'se retiravam- do edi!fiCÍ'.:r.
começou a desa.bar, a�ingind() al
guns qu� haVi.a.m v��a.dG - para
l·et.i;rar seus perlen'Ces.

Quem' quiser salvar o le
gado trabalhista de Getú
Üo Vargas _ deve acompa
nhar o seu único líder em
Santa Catarina: LERNER
RODRIGUES. - (Do "Diá,;
rio' da Tarde)".
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