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esq wu:ua =_

Austregesilo de Atahjdo

NA ASSEMBLEIA Geral da
Sociedade Inter.Americana de
Imprensa, .o sr, Gainza Paz ee;

lebrou a importancia da libere
dade de imprensa, Não apenas
de uma imprensa que seja li.
vre, mas que também tenha

PODEM Os jornalistas que
comparecem à Ass'embléla
Geral de São Paulo ficar cel".
tcs de que se acham em um

país, onde desde quase dez'a
nos a 'mprensa é verdadeira- ,

mrn+o livre.
NãO' acr-edito que haja se.

AMEAÇADO O PRE'DIO ONDE FUNCIONA O JORNAL quer quem pense em cerceá-Ia
"ClI)ADE DE BLUMENAU" - VOLTA A' NORMALIZA. em suas prerrogativas, depois
ÇAO - MUITOS NãO ACREDITAVAM QUE AS AGlJAS DO da dura e-dolorosa experienci.a

ITAJAI'�AÇU' ALCANCA�SEM NIVEL TAO ALTO dos quinze anos d� govi:)rnO'
, ditatorial.,

A devastadora enchente que � las águas quando se

entró,'ga-I
Vimos quanto vale possuir

se abateu' sôbre H região do

I
varn ao sono reparador, jornais livres e Independentes.

Vale do Itajaí, acarretou às Agcra que tudo passou e Vimos sobretudo quanto vale
suas populações íncalculaveís que as aguas retornaram ao possuir tornalístas desassom
a.anos, principalmente nos mu, rio, já s'e pode fazer uma brados que tudo arriscam por
nicipíos dI;; Blumenau e Rio do idéia da enormidade dos pre- amor à verdade,
SUl. 0.3 prcjulzoe montam a [uizos causados. ' �

quan tra super .;, r H uma deze, Para muitos, porém, o pc,
na de milhões e isso sem con., r igo andn não passou de todo., NAS PAGINAS D�
ta>: ':' vulto das perdas causa, Entre eles citam... s.:: (JS propric
das à lavoura, cem, as chuvas tárk s e moradores dos prédios TE JORNAL V. S· EN�
torrenciais e inclementes que que margcíam o Itajaí.açú, A CONTRARA' O VElCU·
destruiram quasí totalmente as violência das aguas pode ter LO MAIS EFICIENTE
plantacôt s. provocado a erosão do terr-a, ·A PROPA
Corno :i<� já não bastasse o no e partes dêste poderá ruir, PARA A SU •

quadro desolador' que se pre- corno aconteceu com o terreno GANDA EM TODO O

nuncla I<irl o ano víndouro, onde se Ic ealtsam o prédio e VALE DO ITAJAI.
com a 'Hcussês d=s produtos ,(,c::tJ:n:.:c:::lu:.:í_n:a:...:2:.::.a:....:.p:á:g!:n:a.:..l:e:tr:a�n:.:).:.:===============essenciais à vida, ve'o, ainda, -

a avalanche liquida qual im

placável dilúvio ferir mortal.
mente o comércio, a índústria
e o povo em geral,
Blumcnau, üsta coímeía de

, ....

I
trabalho que central'za o setor

baixada, arraz do t�amroJlo meaau por ,ocasião de' en- e�.OJ�omic_? .d? Estago", viveu

"falmeu:as E. C. . E UIg'", ehentes �;soircntlo as conse- çUas, de v 19lh� � afl!çao, ° al,

d t f' 't d � , ,'\'. ! S· .
to nível do ItaJal-Açu provocou

no e no a o a e e ser cota !p�ní!�as delas, o que da
a inundação quasí que com-

a segunda vez que esse cell-' prnueira vez os danos

fO-!
pleta da 'cidade, A população

tro de diversõr.s vem à BIu.. ram menores. local, um tanto imprevidente f!

�__�____ alhea ao volume de água ql1�
--.......-----.......----'----...,---'-----.......-,;--.--- descia Q rio, julgou-se mais

! segura quando. ela p�r.ali:Saçã{)
das chuvas, quinta-feíra a tar
de. Mas' a satisfação pelo tér
mino do máu tempo teve sus

tação quando já à
-

noítínha do
mesmo dia eram evidentes os

sina.'s:de,.transbordaméuto til')

rio, enlb6ra ninguém pudesse
predizer quanto ainda subiria
o niveI das aguas.
Os mais previdentes iniciaQ

ram, entãO', o salvamento de tu.
do o que pod'am transportar
pt.ra área ióra c1� perig.o; ou...

tros, c.:ntinuavam esperanço.
sos na, estagnação do niv.el das
aguas .� sua vaLa ao normal.
Estes acabaram sdrcndD
grandes prejuízos, Houve 111e,5-
LUO quem fóssc surpreendido pe

I �esbarrincamento na enb8ca�nra
do rib�irâD Garcia

bastante desossombro para di�
zer a verdade.
Não erraria d'izend'9 ser jI!!,'i_

sa a tradição mais antiga da
imprensa brasileira. '

A tradição de uma impren:
sa li.vre e dasasaombrada,

, BASTA ler os jornais dos
prímeíros anos da Indepen
dencia e os da Regencia e Os

do Segundo Império.' , �

Náo eram apenas. livres. OS
'SEUS dirigentes eram tambem
desassombrados.
O que acaba de acontecer no

Brasil eern a destruição em
cl ma de tragédia de uma or

dem politica incompatível com
a dignidade da nação, é mais
uma prova do que pode a

imprensa, quando jUllta a
'

Sua
liberdade ao desassombro. '

Na

trangeh'os da República
Francesa",Repúbiica Fede
ral

-

Alemã, Grã-Bretanha e

Estados. Unidos, reuniram
se de novo- hoje, 21 do cor�

rente. Constataram que ha
viam sido encontradas 50'

luções para poucas questões
que restavam resolver. Os
Ministros se reunirão de

novo, às 15,15 amanhã, a

fim de aprovar os textos em

sua forma definitiva,

Blumenau estaria ameaçada
de uma segunda inundaçJ�
A reportagem déste jornal

teve ontem eonhac'rnento de
que circulava a noticia, se

gundo a qual, de acordo com

as nrevisões de tempo que
teri�m szdo anunciadas pelo
u'c:p6rie;' "Esso", 'o mesmo já
publfcadas pelos

- ealendâríos
de �,lmanaques, esta cidade
estarra sujeita a sofrer novas

mundaçôs s no próx.mo dia
29. ,

Geralmente" onr ,ocasiões
em qce ocorreni cútastrofes

da natureza que se ve;[fi���
em BlulI1E:nau, é mt:.it'1 .c�mu,In
surgtrem indivirluos que Pro
curam.provocar alarma. entre
a população,' a e:,::(;!ffipIQ �·'do
que se observou nos momentos
que precederam a enchente,
Foram muitos 05 que disseram
que a atual enchente seria' em
<,scala mfercoz a de 1948 ou

supexicr ã de 1927• Essas faJ...
sàs. ,pr-evisôes, com') resw..tad').
causaram sétios abnrreçunen,.
tú<; t' 'hallstorn-os'á i1OPUla�
Que htje lamen.a. ,os gráves
prejlvzos sofridos pela imprll.
dencia originada por falsas

p·(liécias. Conquanto nã"ci ha
i:ml motivos para se ai rmat'
que prevaleça conjunt,? de cír.
cunstamjas ponderavelS e, ten.
G':'l1te.<; .;;, t:ma sequencia de ca.

Rua 15 de Novembro, 113

-,
tastr,of,:;s, nunca é demais, se

Ca;a do Americano S.A. c=.ttVídar qu.e P s,:,a haver a·

__'--__________ meaça de nO'vas enchentes.

Comunicado da reu-

F O R Dsisfencia àbrirá caminho
para a formação da União
Oc:dental Europeia, da qual
a Alemanha Ocidental faria

solda-

PEÇAS LEGITIMAS

Dar valorao homem bras; leiro que
vive atua 1mente tão r/esprezadà
Manifesto do Partido Nacionalista Radieil
RIO, 2,5 (Merid.) _ Vem miações poliUcus, de todo o para a presidencia da Repúbli�

I causando s,t!nsação nos me0l> Distr to Federal e, principal- cá nas eleições de 1955. )1'alan

poI ticos locais o lançamento mente da cooperação integr"ll do;. a reportagem o fundador

dO' manifesto do PartidO' Na. de todas as .entidades estudan- dó nacionalismo rad:cal- no

donaI Radical, fundado pelo tis do Rio,' São PaulO' Minas oe Brasil declarou que foi pen
escritor e jurista JO'aquim Jo- Baía. sando nos destinos do grand�
sé Fnnça Junior contandO' França Junior concorrerá Brasil, juntamente com uma

com o apoin de diversas agre- na legenda daquele partido pleidade de homeM de .bo�
___

-

,._____
•

1 vontade, fundamos no pa1S·�

Q. d
i p�.rtido afim ct..-= instituir aqúi

J
," I o regime vel'dadc'ramente de.

9. '=r. an-10 ua rOStmocrátiCi} �m .como dar V8-

_
. 1101' aO' homem brasileiro que

I vive, ultimamente tão despre.
,

tos ;lado doS poderes oonstituidos

aspec ! Finalizou o doutor França Ju..

l'OS -c:lTIpreendam que o seu

púrtido politico não visa fins
(;'xploratórios, e antes de tu
do s�u lema á: "Dar o BraSIl
aos Bnl's·leiros."

'IRELLI\S8A8
COMPANHIA INDUSTRIAL DRASILEIIA

tem a satisfação de anun'f.Úr

à indústrIa brasileira eM ge�

1'a1 que, tendo completa® as

suas instalações, acha-se 9.Jf!"'
relhada para fornecer todos 03

principaiB tipos de

CORREIAS IMW
PARA, TRANSMISSÕES

As correias em "V" PIREUI sõo disfribuídCl!l por:

Cig� Mercantil Vlct\�r Probst
!lua 15 de Novsrnbro, 57'} - m!!!!!SM�
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I N T E R M E D I A R I "1 ROAYAl
de Metzker e B'íedlec Ltda. sito a l11.1u ,15 de Novem"
bro - 1344 -.fone 16-89, caixa postal, '73G ofe
réce os seguintes. riegocios para venda:

Vende.se uma casa de material de um estilo mo

-derno e confortavel situada praticamente no centro

da cidade, ao preço de uma unica oportunidade.

"\fende-se diversos :l. otes situados num dos me

lhores-pontos desta cidade.

Vende-se: um. acordeon de 80 bnixos e ;) regis
-tros .marêa Gen.fill de POUCO

Duas Moças para balco
nistas' 'de preferencia
CD-m prática e que falem

·
os -dois idiomas, Portu
guês e Alemão' Apre
sentar-se na Casa In-

· fantiI, Rua 15 de No
vembro, 597.

um carro

passeio tipo amigo, em

otimo estado de conser-
· vação, sujeito a qual
quer prova- preço base
c-s 35.000,00, Informa
ções com o proprietário

·

a rua São Paulo 1409

e�fluina" Vila Nova.

Uma moça de 15 a

anos para uma familia
-em São Paulo. Informa
ções no Hotel Rex, a

, parta,mento" 113, antes
das 9 horas da manhã,

·11 draga, tirando fi m3.
de areia .pi 1101'"L

2. lanchas para transpor
te de areia.
l-bote motorizado para
'rebocar lancha:" tudo
em perfeito funcior�a

- menta. Motivo da 'leu
, da: mudança para . o

· Paraná- Acerta-se trr. f'2.
: por caminhão ou ·au .o
móvel. Preço a combi
:na:'..": em Itajaí - Rua
Camhortú nr. 67 - ex.
Postal, �8 For,e.291.

lO J A - VENDE ..SE

"CASA ALMEIDA"
Especializada em Rou
pas para Crianças, Brin
quedos, etc.' localizada
em ponto central da vi-'
sínha cidade dé Itajaí

·

::-;- rua Hercilio Luz, 34.
Informacôes também em

Blumenau, com o Agen-
· te �do· I.A.P.E-T.C ..

· Uma casa, propría pa
ra hotel ou grande ia
milia, de alvenaria, com

· 2 .pavimentos, instala
ções. sanitarias comple
tas' .situada em otlmo

ponto da praia de Píça
ras, Vende-se lotes bem
situados na mesma praia
Iníormacões com o sr,

Xavier nesta rcdacão.
· �

Cal para todos os fins

-sempre em deposito.
Marmoraria Hass Rua

São Paulo 11.0 561.

Um caminhão 1940 pa
ra 4.000 quilos uso par
ticular, aceita-se, carro

menor em troca. Infor
mações na Rua São
Pa:tno' 561. -

De mceánico c

na Oficina
koof Irmãos,
jaí, 682.

de uma empregada. P,;
gil-se bom ordenado,
Informacões:

Prim - Ponta Aguda -

Rua Paraguí.

t;,r�".Je ftlãjlU'i�.g�;A�eJ!A ;U ��IU�, V�,",,�= .. �>_.�UiY��\j :
,
I

Vende-se um negocio de
Secos. e Molhado:" situa'
do num dos melhores;

.'pontos da R.�a São P<lU- \
ro. Infonmncóes COUl o J

"

Iproprtetário na mesma

rua 11.0 ],JO�) esquina I
Vila Novo. j

Vende-se diversos lotes.
a -Rua Goias, sita na

Garcia. Iníormacões
com o S1'. Hern1ann
Franke - Rua Amazo- ,I
na

- 860 I

Para'pionla entrega:

"ATORES
Placas lltetálicas pa

. ra portas; escritó
rios e consultórios,
em cores.

LINKE HOFFMANN - BUSCB (L. H. B.),
de Salzítter - Watenstedt- Alell).anha.

'

lVIotor de 2 cilindros, OLEO CRU, de 22 HP. Cambio
de 5 marchas p. frente.

. Equipados com LEVANTADOR HYDRAULICO
ARADO de DUAS.AlVECAS.

O TRATOR DE CONFIANÇA PREFERIDO'

SUA GRANDE ECONOMIA E RESISTENCIA.

·CONFECCINAM_BE
NAS'OFICINAS DES_
TE JORNAL

Casal sem filhos, es

trang, procura uma ca

sa, muito bem instalada
completa, com otima a

gua etc. para o tempo
de Natal a,c , até 15
Fevereiro. Ofertas com

preços por favor à RA·
DIO GLOBO - S. Rua
Paulo H.O 3168 - Blu
monau - Caixa Poatal,
61 - Itoupava Seca.

PEÇAS E A (. E S $ .. 0 R lOS
FORD - CHEVROLET :- Linha MOPAR· etc.
Caminhões F. W. D. (USA) até 35 Toneladas.

CONCESSIONARIOS .paru Santa Catarina;

----------------------------,

Prl)c�ra-se 5ótio com II(apitai d,e Cr $ I

"

Impo;�:��OfC�ldústria I
'

Idesta praça, (l.evida!l1cn- I

te legaliaada, procura t'sócio para aumento de
capital. i

Informações: Beco I

Minas Gerais, nr, 22 I,(Rua João Pessoa).

Rua 15 de Novembro, 983 ..
-
.. Fones: 1324 e 1713\

,AUTO 'COMERCIAL IMPORTADORA S. A•.

ESCREVA DETALHADAMENTE PARA A
CAIXtl POSTAL 7 9 1 2 S. PAULO.
NAO UTILIZE REGISTnO PAI-tA. EVITAR DE.

lia e cídadão, merece

espe-cial para exemplo a ser .se�
. guido pela ger::ção atual.

dê a :Froviliencia Divina .ho
mens da tempera e ElIlv€1'gadul'llÍ
moral (l,.l dt<. OSCar Barcelos, pa
ra: felicida'de de- npssa rlitr.:!�H:�
nlda Pátria.
Pelo .uxposti';, ;;;1'. F'l'esi{1ente.. n

Jaçãtl' à orientaçãoVereador que este subscreve, 1'13..,

'1uer, que, ouvida. e, Ü'3.l3l1.: lem
materfa de café levam-me a

1l s� conalgne €'Jll L�a um ver considerar o!;WrtuIÍa. €r n!(I;;!RlO
ü(úe .profundo pê5aJ_' pelo- rateei- ncceasaeía u'a lTl�njfestaçã{), elamonto do sr. Cl).rollel Dr. Osca.r i . . .

Barcelos. ra e def�ll1hva sobre' este assun-

, 2) 00 transmüa à x.'amilía eia- to; __ r.

!utada;"ó3 flcntiI!ienJtos dó Povo

Um rapaz Para traba
lhar de g::!_l.'�';.íl) que sai-

• 1JH Ialar O!j de,is idiomas
Portugues r- t-tlcl"nFlt) e

tambem put'·é.' l11U(:r) pa
ra í.rabalhar na naniít
cacao [la t0n[f,ilaria
'I'oenjes, i1 ri ua IS dt!
Nnvemhro, m>:� .,_ Com
1iR(�J!1NCl A.

H
núo

'.�... _.

"�.
V·"!t'-d à uormafízação'

).1;'- digno de menção o espí
rito' de trabalho oe força de
v,-:;ntad'e dos bliimenauenses:

(
Em i\Jlltll1: d1.úI <I)
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Vale c/o I t aj aí ilumB
n t e s da sua " h i s t Ó r i a

...
n-umento :ttingidos pelas enchen es. 1,;:;1 que a situação po·leria se tor- cho da rua S. Paulo, da Rua Pa
O sr. Irrgo Hering concordou plena: Irar mais grave do que em 1948. raiba a Traycssa Timbó. A's 18 ho
mente com a sugnstão e ioi além, r-(;tl.;I (:. que esse comunicado ll.ãc ras nesses locais, todas as residen
determinando a ccnstrucão de no- j j; ••nha sido irrildiado cem a ínsís- Ci.,; já se achavam com andares
vas batõras, para atf..!th"er os ea-: tência reclamada pe las crrcunstãn- térreos Invadtdos. Pelas 9 horas
sos de tlmergencÍa. que surgtsséru- i cías... eis que, por volta das 15 hc, da noite, as .aguas começaram a
Concordou também. com transmi5-: ras daquele dia, ou ""ia, d'e 5.a subir rapidamente. Na Praça dr.
SdfJ de U:TJ aviso pel..-.t r::odlo loca!: fejrn� já se sabia qUI! � inundação Blumcnnu, no centro da cidade. o
alcrtr-ntI(' a popuãacão ccbre o pe-; scr-ía píor da que se re:gistrou C111 rio t ransbordou, Invadmdo a rua
rigo (me so avizinhava. Este aviso I 1948. 1'>13s a 8&1" hora. 2S águas já Nercu Ramos e adjacencias. O
f'cltn pc].:,. rennrtagcns deste jor-; �m';aça\'am os transmissores da ra mesmo aconteceu logo depois no
nal c d� Rádio local, em conjunto, 1 rio local, Iocalízados em Belchior, ponto de automoveis ao lado da
fv: tr"'1Imôtido às 10 horas da ma·,j fd'çando·a a 5:.i1' do ar. A sociaçâo Comercial. descendo as
rrhâ. tnrurndo bem ctara a situa-I A estas horas, as aguas já atín- águas pelas ruas 15 de Novembro
ç'Íl)' a et cnente ser.ía pelo menus. � gram as partes mais !n:ixas da ci- e Bom Retiro, encontrando-se com

igual á de 1948, As resioencias, in- dade e cresciam tentas mas Inexo- as cutrcs que subiam das partes
d:l:..trías e estabelecimentos comer- ravojmen te. Os primeiros pontos a baixas dessas ruas,
cr-us ",tingidos naquela ocasião, d�.. serern invadidos roram os campos
'veriam tOlm:r as prov�dencjas dita-I do Palmeirao E. C., G. E. Olfrrrpt; A situação foi se .agravando. �oidas p�las ctrcunstancías. E o cn- co, rua Mato Grcsso, Bairro de te a dentro. Nos bairros operamos,
municado acrescentava em seu fi ..

�<
'lHa Nnv:Í, ,Tp]ha: � G?rda p !' tre- � \, _ lha, Vila Novai Garcia, Fortale-

za, a enchente assumia feições de
verdadeira catástrofe, Muitas casas
foram submergindo e seus ocupan
tes eram salvos com bateras. Na
escuridão da neit? ouviam-se gri
tos desesperados de socorro. Tur
mas de socorro da Prefeitura Mu.
nicipal, ct.2 soldados do 23.0 RJ., e
voluntários, operando isoladamente,
prestavam ajuda aCS que dela ne

cessitavam. Pela, três horas da ma

drugada as águas atingiram um

transforfnador no centro da. cida
de. interrompendo li corrente elé
trica. A cidade ficou às escuras.

Felizmcnt�, o defeito foi, localíza
do e corigido cerca dle 1 hora de

pois. Por outro lado, urn vasto tre
cho da rua Amazonas, Garcia.. on
de mais extensa era a invasão das
aguas, tambem ficou sem luz. a

partir das 19 horas de quinta-feira
e sõmente sábado às 20 horas a for_
necimento de energia foi restabe
lecido. Essa irregularidade, deve
se ao fato do trill'lsformador que
controla energia para aquela zona,
achar-se submerso nas aguas,
Ao clarear r):> dia o espetáculo

que se viu era de desolação. Vista
do alto do mcrro da caixa dágua,
a cidade parecia um grupo de ilhas
dentro de um mar de aguas bar
rentas,

d e

HAROLDO REGUSE

Canoas, carroças, carros de mo

las, partículares e da Prefeitura,
ampenhaz-am-se no transporte da

p pulação de um Iade para outro
'h ci:iad:. A exploração campeava
à solta. Mesmo em alguns barcos

1,)05t05 á disposição do povo, para
tran porte gratuito, peh Prefeitu
ra, era solicitado pagamento das

p assaaens, a titulai de ajuda aos

tripulantes. As reclamações faziam"
.,C- ouvir de todos os lades.
Diante da r ituaçâo, a, reporta

gem deste jornal entrou em con

, ,t·· enm a Diretoria da E.F.S.C.,
., ':c,ta',d-;·lhe que colocasse à

di"p slção d o povo uma composí
eJs ferroviárÍ::. para cobrir o }Der
curso entre' o bairro de ltoupava
Seca � o centro da _cip1ade, j/l que
os trilhos daquela ferrovia não fo'
ram ati-ngidos pelas águas. Sua

st.Iícítação f�i atendida com a

melhor boa vontade, passando es

se percurso a ser co]llertp pelas, li
torínas com bastante regutartdade.
Até <;!ntão, esse trajeto era reito a

pé e em batelões, eis que .a rua fô
ra seccíonada pelas águas em qua
tr::! pontos diferentes. O acesso a

outr-os bairros contínuou em bar

caças e !l. pé, por absoluta falta de
outros r .cursos. Todos os transpor
tes coletivos ,já navíam cessado
suas atividades desdoe a tarde an

terior. Muitos carros e caminhões
que se aventuraram a trafegar pe
las tu.:., cobertas de água acaba
ram ficando presos nelas e, mais

tarde, submergindo comp'letamen
.

te.
O tráfego com outros municípios,

tanto pelas rodovias como pela
estrada de ferro, ficou igualmente
interrompido, em consequencia de
barreíra : caídas em seus leitos e

bre f'r,ta cidade neste sécu- destruição de pontilhões,
10. Nos bairros operários, como Vi

la No"a, Velha e Garcia, inúmeras
casas SUbmergiram completamente.
sendo em Blumenau os que maio'

a imprensa norte·am�ricana comenta as j��:�;������
111� 10 �nb a O r i e n t a I �:�;�::d�e aq:P�:�Sã:'ona:a�:�:
, r, U RI iI � os estragos. não foram menores.

I Cabe assmalar que as culturas
!liz que nõ,Q é de espantar que qUe é uma, 'eleição realmente 1-i- . de fcijão, arroz, aipim. etc" em

I
' toda a região, ou foram destrnidas99,;; VOI' cento WJS v.oruntes se vre e secreta.'. .

.

pela enehnrrad'l nas partes baixa�.tcnhanl rJresta.dol a, ,essa, farsa, O "Times" salien1a a signifi- cu pelo forte "'e'.�to que SOprOll
Uma. recusa, diz o referi'do jor� I cação do fato de que os corou" durante t-do o l.ia 'Z� �exta-feira.

can nistas só obti'Veram na Austria tudo levando :l crer St!Htn de ex·'

trema penúria os 'l1e,�s por vir,uns seis porcento do total de
Calculando-se por alto os prejui-

f
O "Inquil'N'" diz a.inda que as

votos, "mesmo nas Z':l1las do- zos ocasionados pl.!l:.i lnul'dação, em
minadas p'elos .soviéticos". todo o Vale do ltaiai, computando-eleições n;,L A'ustria, nas quais se as lav<)urAl; de�trlii.jas, mercad,.,.dis5'� os cOITnnnist'as obtiveram ape-
As \:luas eleiçÕ{'s p.rosseguo o

r:p; !lOS estabelecirr.entos comer.
zuna sc- mw da:; 21.1 cadeiras do Pal?1a- "Times," deveUl sel"vir de adver-

, cl ,,� " máqninas YloS incúr.trlas. ;1-

tencia aos que, na Alemainha, se : LTef!' ts·se que os 1llt":rr!os atinjammentú, fic'JU o

___..... .inclinam. a trocar a rearmamen-I '1 caca dos 150 mlll'ôe3 de cruzeiros

to oe a reintegração da Alema'"
nha ao ocidente 'P'Jr um úusório F O R D

I
i
\

mar de aguas barrentas.
Essa fofo fornece apemlf;
uma llálicla idéia da maior
catástrofe que se abat_�'!l so-

(Reprodução da erlição de
domingo último)

JO'IAS DE' PRO'PRIA fABRICAÇÃO
IELO'610$ DE TODAS AS' PROCEDE.NCIAS

"�o na
oferece por preços menores a

RELOJOftHIR CENTRAL

compromisso com os soviéticos,
de obter a unificação. da país".
E mais adinte conclue o "Ti

mes": Isto tamb!im é uma ad-·
(Conclui na Z.a 'pãglna letra. Dl I

.------------------------�--

r�����iATm Ã O H
�A FABRICA DE PRODUTOS QUIMICOS "B I H A R"fi

I � De ANTAL KOLONITS - S. Paulo ii
1- o

I
flChama todas as Indústrias e Oficinas Mecânicas cataJ,'inen�
�ses à Atenção a Sensacional descoberta nos últimos tempos
!CONTRA FERRUGEM.

_�.1�=..:.�=�===�r.����§§§§§§§§S�§§§§;�.· � 1) Porque raspar a f€rrugem do ferro use
�� ANTI-FERRUG'EM "BmAR"90

i�
��
�
rt proteja o ferro c<mtra ferrugem, usando
I ANTI_FERRUGEM "BlliAR"

I. 3) Sabeis quanto custa um LocomoveI ?
" Não deixe o mesmo errferxujar, use ainda hoje�

. �� ANTI_FERRUGEM "BmAR"
� p,arque c�bate por completQ a ferrugem e
�

conserva o LocOlnov-el.�
� 4) Sabeis quanto custa um AutomoveI?
� Não espere que seu valioso Carro enferruje,
� use ainda hOje o valios<l Produto Químico §i�� ANTI_FERRUGEM "BmAR" ��
� 1)'Orque combate a ferrugem e conserva o Carro-li:�AVISAMOS à distinta fregnezia, que já encontra-se àtl�vcnda o valioso produ.to ANTI FERRUGEM BmAR,

nol�Mercado das Tintas Petersen & Cla. Ltda., à Rua 15 de
��Novembro, 1376-80 - BLUMENAU•.• ' •..

! �� Representante exc:usivo para Sta. Catarina:
�. Representaçu&.3 Reunidas Wcst Ltda.

.

!t�t� Caix:a P-oslaL 599 - Rua São Paulo, 2922

I1 � BLUMENAU - Sta. Cat:arina.
1I1I1I..IIIIII..BI..aI......QlIm..RI......RI....mI....II� �������������

I

s. S. tem ferias?

Casa do Americano

Rua tIS do Novembro,

S.A.

C73

PEÇAS LEGITIMAS
Então venha

las em

IBIRAMA
a cidade PANORAl\-IICA

Limpa e conserva o ferro contra ferrugem
2) Vai construir Casa na Praía?

.

EcoUIMVOãPR"'t'AnÔ I) R A IBRASIL PROGRESSO - POR ATACADO E VAREJO
CANETAS PARKER "21" Cr$ 235,00
PULSEIRAS CH.é\MPION Cr$ 230,00
DESPERT�DO�ES WESTCLOX Cr$ 190,00

Rua, 15 de Novembro, 804 - 1.0 andar
END, TELEGRAFICO - RAILSO � Blumenau S.C.

, .
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lVle';:l 8€\1 rosto ccrocundo-se COMO APLICAR

diante de um espelho e utiU"Bn-' As mulheres neste ponto
do • urna l"eg ua.: m eçn pr-irnaírn cli'\Tidelll orn duns

Vdticalm!<ntl', da, Iluna ti'.) "as

crmento do:; .cabeíos .ao queixo; não o 'usam

depois a largura de sua testa, No entanto, o

a lal'gur")< ele vrna , face e ouc=a,

a largura do maxilar. 'I'ome nú"

'l"l'l folha

JA�Rf(.A·DE'MAQUlH4S E fUt'PIÇiO MORITI
, De EDMUNDO ·MORITZ

;Rall Uruguai, 30 � Caixa Postal, 174 - Te!egr·: ''MORITZ''
• '. J ,---"1 T A J A I ---
'. ll"abrlt:.çll.n de Balanças de 20, _ :tO; �,,,,O ks. - Bombas Illglela3 dlf

,.1.114,- Eixo llata SCHIlS circulares - Furadciras horizontais 114'
. ta montajtcm em armação d!l madeira - Ferragens completas -

SeUa fit;l. - Plainas $Imllles, 51l.CIOnt, dê largura - Cilindros pa

',,;:
.

pa"dari;s, m�enda" para cana e dragas comptetas para arela e

- Prn;jeto., or-

DR, CARLOS GOFFERJE'
I. Clinica Geral _. Clfurgia - Hospital 'Santa Isabel
Atende chamados pelos fones: _ 1196 e lti33

oe

�--------��--�----------------�--------�-----------�

DR. O. R. KRUEGER
. i�

Doencaz de Senhoras e Operaçôes. Ralos X - ConsultorIO:��
Hospital Santa Catarina. - Consulta: Das 9,30 às 12 horas e��
das 15 às 17 horas. Residencia: Rua Marechal F. Peixoto. 253�

Fone 1258 ,- (cm frente ao Hospital SallÍa Isabel) !:
DR. TELlH()DUARTE PEREIRA ��

CLTNIC"-. GERAI. - Especíattsta ern Doencas de CrlaU!'? t�
CtJ!l!"'ultorio. F'lor íano Petxoro, 33 � 1.0 andar -- Fc'ne 119';�* I: BO�-r..r -- No InstitubJ de Me-'

Rc.:idencla: Rua Paraíba, 170 - Fone 1074 ��
...

- ----- �� \ tiJicina Legal da, Uníversldade de

DOENCAS DO CORAÇÃO gj IBonn desenvotveu-sc um novo
DR. CARVALHO ��

I(Eletroc"rdiografla) Av, Rio Branco, 5 ,(sobrado) - Ao J�d('�ô aparelho que: permite registrar
do Cmc Bu-ch - Tratamento de neuro' as - (Psícoterapíal

�21
.

-

MOLESTIAS DE SENHORAS �� exatamente a capactdade de rea

_._---�.!� cão de um automobilista. O rea-' .

Doenças Internas - Operações - Ondas Curtas �� tômetro" trâbalha: com lima e-o

Consultórb a Rua Nereu Ramos, - fone C� xattdão de 1-100 de segunde

1226 . ,-�' � ...� _.�
_________.,.,.,._,.....,..,.., �_. '..;._-_�.<_�'_"'�� registra o efeikl' do

DR. GERHARD HROl\IADA � pídez da reação de
E.c>:pcciaJi.;ta cm alta Crrurg ln a doenças de Senhora.; Con"j:I�
surtas no Hospital Santa Catarina _ D"? 9 ás 11 e das _l5,30!! sob influencia 'd'ÜI

,is 17 horas - BI,vMENAU - H03prtal Santa Catarina �� meio de um 'aparelho fotografico.
. 'URS •. 'fAVARES c HEUSI

�
�� O exume a que Se procede com

INSTITUTO DE OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGAN IA �l': •• .

Rua 15 de Novembro, 1135 :_ 1.0 andar - c.??su�t2rio: 1.232�� i o rnatómetro ·e o menos ceomPh�
'Dclef<mes: Dr. Tavares; 1461 - Dr. Heusl. 1671

�� lcao
que. se possa �roag1nar, per

�'. - INSTITUTO RADIUM .g mítíndo aos tribunais obter der
�.< DR. A. ODEB:RECHT �� .

��-: Rad' t ' 'R' 'V' F' íotcr piu Metabolismo �� tcumeutos Irrotütâveis da capam
� LO crapla - \11105 ....'-

- tlS1 a - J.,',L '.
.') I

;0;'<1
'

Rr:>irl<::!H:Hl: nua 7 de Scté'lllbro. 1;} - Tclerune l1il �� .dade de reação de' um delínquen

CLINJCA ni'� OLHOS
-

�; te semanas depuis do actdentc

OlJVlDOr:> - N!\fn;(. -' I' Ui\RG/\N'l.'h -- na .� .seinanas 'deI�ois do a.cidentl:l
nu, WIUiON ,1!:'\N'I'Ufl\GO . ' . �� I

,", •

j\��istf.'nh· l1:i Ji· ...(·HJd;lfh� dr' M�·t�Jt'tlHi ri,\ UIJt\'pr-:,ltfrule ()n nrtl"aJ�"l ique ir.H r11110J.
çnn·... ljJla:· t!OrHrio. dJ'5 JO as }.� �h�Jl'a� � rda'� 11 às ):J ht1J,'a��� I Pura, sr! pJ:lI,�€d.p, att tsste au

{'(In ult".to: ,llll)..!'U �1J lrC.::J.Htêll 8-:\11�H l!·l.ih�l ��
1.

'_�---�-�.....,.-__---C-�_"--�-"':,����--- �� �!1Ul0hnh:ltt dUHIH,ltLtt de IpI" In-
1\ B V () ( � 1\ J) U S c� j • \

. -

�i genllo 'l!eo(!l, t"l!! de 'Sfntar.,;€

�� d\".ni '"

Rua 15

l r D A�

NOVIDADES QúE TENTAlVl .. ,

QUALIDADES QPE·q)NV:ENCElVI _ . -

PREÇOS QUE SEDUZEM ...

BUERGER
Secção de Roupas para Cama e Mesa.
Secção de Rendas, Fitas, Filós, Bijouteria.s e Novidades. , .

Sec�ão de R�upas Brancas, Lingerie fÍl;e, Cintas e Soutiens ...

Secção de Noivas e Enxovais ,para Casamento .. _

Secção de Blusas, Sáias .. "Pémgnóirs", "Shorts". "Matllots"- etc ..

Dcc�áu ck l'a'�!.'!!Jira�. L]Ul!fX. l_' i')Y!UH!!::'1JI�". '<.' !!E<l'.!f �-:.,tDque do Estd�·1
b",...-i:ín ,]E CalI11,s,', :E:;:'I:!Dl te:. '" r)", 1.1!·" I':f-'::lY. Gr"'··::d:.o.; ç Lencos...... _.,5 ............ _" --_ ....... _

-_ .... .:. � �--:::._..� _ ....

---: ::'_. ---o
-- -_�..., ... ';_ _

'i'."

( Ir S ABU E'R 6 E R
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b'Ií.
-,- �:;;

pu ICOS

os . �st,agos
.

Je{t�;s
·Grê ln i o Esportivo

cl�D.s�Sem campo,

,-",:

nas Es tá dios
"

Olímpico
olvi-verde,o

zetros Q totat do'S prajuízos eau

sados p"Ia enchente da semana

passada nos estadias do' Palmei
i'as Esporte. Clube e Gremia E'5

nortívo Olímpíce. segundo 'cal,
euros feitos por alguns de seus

dil'igente8 que,' com a descida
do nívet das águas. puderam ob

�ervar mads de perto! {JS �T:m
des rstragos que as mesmas pro
duzíram 'em diversos 'setores d·.JE
referidos estadias,
Estivemos na manhã de ontem

na -Batxada onde, juntamente
com os prcsídentes e outros al
tos mentores 'dos clubes mais

populazea da cidade, tivem'Js o

portunidade de ver os danos pro
duzídos pela

-

ultima enxurrada
no reduto atví-rubro.
Como noticiamos na. edição de

domingo passa'do, tns quartas
partes da cerca {lo lado. (las ge·
raís í'oâ derrubada. t-NIÜO sido
deslocado de sua. vcrda'dcíra po
siçâo (J trecho novo d"" -arquí
banC(ldaól, Q qual, lJ{ldemo" In

:"JrIllàJ\ le'l'á ctt> se.r UeSIllUIH'h'l'
do e, claro está, reconstruido,
Rá que ':;-:: acresr-cntrn icr

séde campestre t)t'l t;rt'lnio

tal' o .numcro d{', cadeiras e me

sas utilizadas nas churrascadas
no esta.dto arvt-rubro, muitas
das qua.ís, cleclal'QU à reporta
gem o sr; Benjamim l\1a.rgarIda.

.

ram -!'();Ubatlalt,
No que 'diz respeito ao Pal

hien-as, tenlO", a informar que
sua Diretoria. decidida, há mui
to tempo, ti reconstruir- o está"
dio da. Alameda Duque de Ca

xias. tnícíará h'Jje uma, campa
nha com a. qual wisa angariai'.
entre associados e simpatizantes
do Campéâo do Centenarlo, fun

dos para amenizar e se possível
cobrir os gastos decorrentes dos

pr-ejuízos que a emchente acarre

tou, ao Clube, esperando, outros,

sim. 'receber 'dos poder-es- pubtí
cos; como o OlimpiétY' tarnbem, "

auxllío !le, que tanto necessltu

para se recuperar o gulpr; e:,:oÜ'i"
do,

POdCH1US i1diautH!' ainda que

daqui jltll' �lianfe nenhum ;iOgll
de futebol, ofieiaJ 011 amistoro.
fará r-ealtzur u Palnteh-as .,:�nl

sua prara d" cuj,'

"

--

X'rél,os d,�tuacios sabado e

J
N c Distr. Fede ra'l: Bc·ia �o-

domíngo últimos no país e 'no go 1 x América 1 (sábado) .

Exterior, com os respectivos' Flamengo O x F'lumincnse O.
resultados: Vasco da Gnma 1 x OI ;n:! U.

Bangú 2 x Bonsucess., íl. São
R. GR DO SUL Cristovão 4 x Canto o};) Rio r.

Em Porti Alegre: Nacional Madureira 3 x Portuguesa 2.
'" x Gremio 2. FIGr ano de, MINAS GERAIS

.

Nove Hamburgo 2 x Cruzei. Ém B. Horizonte: Cruzeir
�o 1. 3 x lVIetaluzina O. Atlé::' co 4
Em Caxias do Sul: .Juvan. x Siderúrgica 1.

.tude � x ,�lamen::;,) 2" ' Em Lagoa Santa: Dernocra-
Em Canoas: Interna�10111l, (j 1 x América O.

le P. Alegr,� '! x Vr ronése 1,1 Em ·Juiz de Fóra: Spcrt 2
PARANA .

x Tupí O
.

Em �u_ritjba: �l'ijânja, 1 x J. PERNAMBUCO:
Ferrov-árto 1 C.;abado): ., . I Em Recife: Esportel:x 1\

AgUL' Verde 2 x \.:ol··iwa 0, mérica O
Em Jaea�ézinht): Palestra i PARAIBA

O x Ja,earezm,ho.4. Em Campina Grande: Tre-
Em Paranaguá: El te 1 x ze local O x Náutico de' Reei.

Estiv3 1. Ú; O.
S. PAULO CEARA'

Na CaDitaI: São Fuulo ,3 x Ceará 2 x Nacional U.
Sã: Bcnf') 1 (sábado!.· NO EXTÉRIOR
Sanu s 2 x -CoI:intiam O (do .} Campconuto iJ!'Hgw�iL>: Nil

ming.. 9cla marihài.' Palincl, 't'iónHI 1 )�'Pl�nartll I: Rarnpla
ras 5 x Porlugucs« d,::, De5- Jf!U'orl' 2 x Rivcr Pla'te '1-

ucrte., 1. Noroeste de Baurú I,)iú,qi?!,,:� x Ddi:ll<;�.l' o;' Ct'�·_
I x 'Jl;:tir,'('ga O. Guarani d,'2 /0 Pui:!ep' 2-:-; Wanderel's;'l.
C mlllll"ls '2 �'_JI\Ven(:1'5 V. Li:�,t'l'lYJ!)l 1 ':'� Miramar O:
Elll ': Ca!lllliJl�l;;: Ponte Pl'eli! 'Coh)"t'O!1C1tu Al'gel1t.Í!w:· .--

t x XV tll:_'- Nuv. ue Pirdcica- 1·�, C';,{ ,f, :iú'.l's Ü .,.� HUl''lCan' L

b;)J��;1.,j<i_ú: 'xv d-: 'Nov<:'mbru 1��;';R�{�,j�!���'rle\��l���ZB. �)',
� x J_.ín€Ú15{; de T

..AlIS O: 8311 LoreOlO ;} x ·t�lrnnâ?i� 1.
I!;!!! Santo,,;; Porl)-l!glte2a plate!,;:e 1 z Tig!'e O. H.'.\'e�'

SantL:la :J x Tauba±é. d,_o

Tm!-l' PJ,dc
21'0 l'hacarH\! Jnni0!5 D.

i,?li: L' R(:�;?-r!] Central I):li: Fel'l'O
EUI !l,'b':c!ráo Pr�tJ_': B'.�t�f:�,� Ctn'ri} Oest O. Racl!!g 3 1�

..

La�
::!_l ,} x ]';:q-.jlSt J_!�p 1e �. :.;t:1Ja"·� I 2HH�: U.

. .,'

ti,;')
,

" .' F}rU'ili,<:u '2. I 1':111 !\ssutl';5CJ (Par"gmü):
Em Váliuho,,: Valinh'!t1õ':' :l" ';;:1)1' d�, AnwL'1rf{ �j�" c'"rro

x l",;ernnci(;llu] de Limein L I pc.!'l! IH_> 1.
Kll I\r':lf<lqlllHi\: Ferr'��;i,,:-l Em Santiag.') ri.) Ch!k; J:'<1.

ria fi x Comercial d� RIiJCI-' 1e50110 2 x Cob.C�I(} t). ,r.IJ:,é_z:_
.. fio Preto 3. 11'10 ch'rrotad'J, "nante'.!.! ü' Co
Em São José dos CaJ�lóJUS: lo-Colo '1 li(1er�\l1ça '�f1 CCl't;;

COl'�ntian" de Sto. André 5 m(� andino.
�. Esp:,r'e 3. Em, Madrid (E"palllD) --

Em Soro<::<lb:': São Bento 4 Vencendo o lVl.lbg:l �,or IjK_l.
,
x Ituauo, de It'Ú _1.. . ,con5ervo�c �,AIl.�\k:f} 0"

Em Jundiaí: P,tlllista 6 x

1
Bi'bao I�a oun(u do l:t\!r.p!;l_I·

Amparo da cídad,::, 1-:) ;lH�S"::) Nilo ,?::;pnnhol :L" 54.
'nome 1, .

" ""
'

,

"

,;, .:.o::,RIO DE :3.ANEIÚü _. (Cont'lul na 2,a p,t,:1na

ti

11'05· DE PREVIDE &1
Não s� adiám, porq�e a fatalidade vem inesperadamente•...�
4dqqiril,� ,suaclra�Aumdade

. através:de um seguro contra

"'(lDENTES PESSOAIS
NA

SEGUR.OS: GERAIS ,.

A SEU ·SERVIÇO.
; &

N'K§'I'E JORNAL
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'I 0' comentártos da popu,",". em

torno dos socorros prestados pela
f Prefeitura durante a enchente d�

! cidade, são o.r mais desencontrados.

I Enquanto alguns afirmam qU? o go
verno ruurricipal �giu com muita
eficiencia e presteza no auxilio de,
emer-gericia aos fl�gelad-os, princi
palmente ás ramnías mais a_tingi.-,
üas pela catastrof'e, outros opinam

j que as embarcações empregadas

I nos sel'viços de socorro estiveram
longe de cumprir sues finalidades,

! porquanto, segundo é versão cor-

I rente, OS' encarregados das barca

ças e canoas que faziam o, trans-
•

pórt ; pelas ruas inundadas, copra
varri o serviço, quando a Prefeitu-

I
rn dc�erminara Que o transpórte

e fos.'e feH') sem qualquer onus.'\
.

I
Nésla uttlma hipotese, sáia .

AOjpecto da enchente: Izabel, vendo-se seu pátio e algu- Palmel!l'as E.C. Ihados de fóra. .Outzas Se bancadas do Pauneiras, ve-se d e I a m e n t a r que I

Fot�fnr. 1; um batelão apinhada mas deperidencias tomadas pe- inundado, sómente aparecendo cham completamente; submersas: boiando um caminhão tanque de' tal fato. tenha ceorrido, quand� a. II'�e "Jllassageiros navegando pela la'l águas: n. 3i: outro- trecho o telba.'d', de suas arquíbanca- nr. 6) um trecho da Rua 7 de gasolina. v:rdadelrt) empenho Cl'l Prefeitura
,

_ . _ er" de pr-estar todo serviço de so-"(l·tia 15, em pleno coração da ci- tIa Rua XV; nr, 4): Rua das das: 5): algumas casas no balr- Setembro, 'Visto do alto. Ainda (RepL;�uçao �a edlçab,l corr» á p<)puJ.:.gão flagehda pela.�ade; nr. 2); o Hospítai Santa ,Palmeiras, vendo-se o campo do 1'0 da Velha apenas com os te- na foto n, 1, ao lafrj, das de domingo ultimo).
,

calamidade....
--�-- �------i

Exem-ploà nossa geração de um cida in utU a�oletividade
, ft • d

.,-

t d
"

I o B I
I o G-Qvprno Fed' ral Incorporou, í queJe patcímonío, Como Diretor

A propósit.o do faleci-lNUI a a mor t! o COfope' scar arce os' como indeniz�çã(} de gucrr'a, �

I
da. Esl.l'ada ,de ]j'en'O, aqui per-

menjo, no dia 17 do corrente I
, I :&:I;�rada de }j'el'l'o Santa Catarí- maJ:l(ceu ate 1920.

,

do engenheiro militar, coroneljmn.ra Munâcipal, ,da ao serviço da Pátria, nto- e-/Il'e J'aIl'eiro, em 6 de: outubro de na e sua secção de navegação Em 1!l30, necessitando a ]7;",
Oscar Barcelos ocorrido nesta xercicio de sua profissão. 'de en- 1868. Jngressando .na cara-eira I fluvial, pertenee.nt- 5 H U \.Ii. truda de Ferro de um administra
cidade, (l ve;eadOr Martinho I Perdeu Blumenau um ci ,la.. genheíro militar' e civil. LigMlO' militar, optou pela arma da En-" Companhia alemã. O então Ma-; dor expeclmentado que Ihc
Cardoso da Veiga, na. sessão da. dão ilustre, na pessoa do Cr. a Blumenau par tmpcrtantcs co:; genharta, díplomando-se ení�!Ii" ; jor Oscar Barcelos f'':' i lncum-] nnsse as finanças e levaSSe a
Camara Murncipal; de 19, apre- noncl Doutor Oscar Barcelos, missões desempenhadas, aqui nheíro militar ·e civil. Exerceu � bído pela União de chei·ia. a i vante o, SeU programa de expan-
sentou o seguinte requerimP.!lltú, cujo passamento ocorreu no encerrou sua jornada terrewa, sua ativid�e pública em ímpor-] míssão militar que encampou a" I (Conclui na �.a pá.;lna letra F)
prestando uma homenagem 1)1)<;'" dorn ingo ultimo. "17 do corrente. dclxamdo exemplo digno de ser taates COIrilSSÕ€S; queremos re5-1tuma ao Jlust ro militar; Acabara de completar, a 6 des- imitado por. seus concídadãos, saltar apenas os' Inurneros

qUa.r-I--------"------------------""'""----
...

11,f" mês 86 anos de ídade. Nasceu o CoroneI Barccsos teíe que construiu para o Exel�"
"Exlll·}. Sr. Pn:�üd('nt(! da Ca Sua Ionga vida. dedlcou-se lI' I em Barra. Mansn., E�tado do HV'J cíu Nacioonal e'lU varias unida,'

des da Federação, notadamentl' '

no Rio Gran:de do Sul, Mi:ç.as
Gerais e Mato Gl"osSQ. A sua C�l"

ps.oidade 'de trabalho e o zelo
com que sse dedica:va aos 'em
preendimentos que lhe ·eram con

fiadtJs, mereceu o rectmhecílUen-
Tantoto do nosso, Governo, que oI CO"

torno cio ,- A�I' le cI..:t SeR Alvo'r.�cI.a :;;,�s:i����a:OdeE:.;:��re��:�af��lquanto
" o � g

J

' ç 1;1 na SUlssa. DestaCOU-Se' tambem

Icemo engenheiro ferroviario e-

1>€0 acordo como Ji\. irl('c

o.\�l'l
Amel'iea Jazz da vll,Jnha ci'dthlt jovem Valtli'r Z;immerníann, fi- 'xecutando a c�nstrllção dd tl'e-

nlOS a S.C.R, Alvol'a"da dr3ta de Brusqull. Ilho do abastaclo inclustrial e cho da Central '(]lo Brasíl. de
cidade promovera sabádo pró- NonyADO 'prestigioso polttieo

'

gasparelnse Lorena a, Piquete. :Ma,Ís de
'

ximo nes ::.mplos saló:s do Cio Vem de ajust:.r l'Upeias. com sr. Silvio ZiIIlIIlI',rmann, e e sua to, }J'Jr.em, no,s está a sua

ue Uniã.o, um gTandÍf\so e bt'1'1 il gentil e gr-aciosa ';;cnhunnha, exma. -esposa dna. Catarina lhante atuação como, adminis
organ'izado baile soe,ial, o qual S�Ely Vanzuit.a, fil�la elo. i;J.dE'�" ZimmelTIlaríll'. .Ax:t jovem e ele- trador, nas comissões que eX4!1'.
vem desde ja n1onopolizando as :.l'lal 1;ffXIO "anzmta c' Lle sua g'ante par �s nQ,ssas felicitações ceu nesta Comuna. Em l!JHl, com

aten.ções do mundo S'.:lc\'ll I';�" 2xma, espos::! D. Georgina. o distinto gineeras. Q térm�no da' la. guerra. mundial

I, ESPETACULO DE DE-

SOLAÇÃO
! Os bairros do Garcia, Velha, Vi.
: ln Nova e Fortaleza, após a vasão

! das aguas. apresentavam um aspéc
.1 to dest.Iàdcr, Nos Iugar cs, onde
; aguas atingiram a cerca de 5 me

l
iras de altura, centenas de residem,

! c.as pa="icplares s. freram grandes
; C�j3.nos matarrats, C�'1l a perda d�'
moveis, utensilics, animais e aves

que foram levados pela

Noticias de lia -;par

Grande entusiasmo e interisse em

-------------------�----------------------------�----_.----------------------�------------�-

o valoroso e tradicional
greruÍo, atualmente
bem uma das maiores for
ças do nosso futebol secun-,
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