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" Noticias colhidas em

fon-I candidato da União Demo- nosso E8tad.o, .

devendo
'. Ia", rina deve.rá se verificar lo

tes ?ign�9 de todo o cr�di .. crátí.ca Nacion,al. á Pr,esi- zer ligeira visita a nossa go após o grande comício

to. lllf�lmam que o .m

..
aJor.. 'j

dencía d.a.. RepublIca, tará cidade. udenísta de Curitiba, a rea.

brigadeiro Eduardo Gomes; em breve uma excursão ao Sua. vinda a Santa Cata- lizal'wse dia 1 õ do fluente,
ocasião em que deverá fa
lar ao povo do visinho Es
tado.
Â pre-se1?tE' noticia vem

-Iespertando grande entu
siásmo nos meios democrá
ticos locais, que se mostram

jubilosos ante a perspectiva
.

.

.

i I de rende!' ao popular [ider

U..
' ,mario Matutina

.i')' oposici.onista
e heroi na

...
CiO'

anual Cr$ 60,00 . ual as homenagens de que
seiuestrü) Cr$ 35,oü

.

avulso CrI 0,30 i I

O arauto das Qsplraç&és do Val® do U�ia.i 1 p�e ,.. e··II s·a'bl·a·� d.·o···al.uMINAU. Terça·feira. 2 da Outubro de 19lf5 - Dr.' Achmes Balsinl Diretor Rellpollsavel • Ana XXIi - N� 8 i Uijj�

Ce i -se da -,- rmaç"o de Ud I
Nova Vork t tl-O�!rb.r�B!J!�!!!
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d
' . são NB clonal do Pã' tldo Republicano, revelou que

.

o sr.
....

oe' CI
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'e'o"1 I E' r PIB
Thomas Dew-y, durante a campanha presidencial de 1944,

.
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.
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'.. .11.. I como opositor ,de fh;�kiin. Ro�seveH' �8bia que este nltt-

I
11:0, CO�O prestdente, bana SIdo advertido previamente de

I UQlão visa basear seu poderio' na aproximação entre a
,.

que �tc�����:f:� ��:�s��a���U���;ã����rroi usada pelo
UH1-dl'es, :l-(por John 'Par- Grã ..Bret�.nL..a'·... e .. f·r�nç·�.· ganlzação das Nações Uni ;. D�wey, D.a� campauha pl.'est.�enCial, como. arma .

contra
ris;�ª ÃssocÍate'd Pl'ess)-De q l. nu li daa e não a combater de ma- Rccsevett, porque o general Marshall lhe. dIssera que a

lineando. perante os [orna- fi pertencer a 'essa família neíra alguma.
.

fa�0-Io. "�ria dar a saber aos japone�e8 que. o serviço de
. Ust:ast em entrevista coletiva, ocidental é "viável e deseja- - "Não vejo essa famiBa f.iw)rmaçoes Secretas de nosso Governo havls conseguido
o .plaUQ da criação' de um ver",

.

como um todo organíco+úís- decifrar o "Código Ultra", o mais secreto dos que os ja-
HBlo�o Ocidental Europeuh,o Acha ele que essà .;:fami� se Blum. Não ti vej? como poneses e���va!ll usa�Hjo. ,

.

.

.

..

antIgo primeiro ministro Iran- lla ocidental" só será . possl- uma federação organrou nem
. Acreu�tan;]o. na íntegrídade do general Mal'�haU. Oe�

êez,'Leon Bli1m disse que es- vel e SÓ tará exHo, nas se ela deverá desenvolver- se em we.j� preteríu arrrsear a sua eaudtdatura á presldenci:a a

.$!"LbIÓco deverá basear. seu guinfes condiçõe.s: . .• uma federação politica. NãeJS1ierificar inutilmente a vida de um üaíco Dorte�8mericano,
pOdério na aproximação en- 1')---'Se'foi' livre ds'suspei· tenho em mente nada que pois os [speneses, se soubessem de tudo, aUerarism seus

tre slnglatel'fa e a França, ta de qualquer hostilidade pa dela exclua qualquer outra códigos.
ern .benelicio i;los objetivos i'.a com a Rus.siB; grande potencia". -------------------'----

daof:s�· teoX;':Blu�' �.��. as qu�;i��i�Ô�I!H��rf�:: ���:�l ,c-��i����-a�n��B�l:H�::b���� EXirafo" Prado do Rni01 Las. Ménor

rel�çõ�s entre as duas po- mica contra os Estados Uni

I
do futuro é o da paz e que

.

.

e'" . RPSOJa.:
tencias devém ser ."mais fn- dDS;

..

um dos fatores dela será fi it'l'E'L enconlra�se a .• "Ida 'lIas
tímâs e de uma maior onn- 3J-Se fizer parte da OI' cooperação anilo-francesa. tL. &s farmat:ias e Dregirias;'
fiança do que fi o passado" e
que essa aproxtmação .acar-

�eta
....rá.'. .i.m.8dia.t.amsnte

'

..

PH.r.
3

.....·3.Junto dêlas todo o Dest"') e ü,
norte 'da Europa, e lego de

- pois o sul.
. ,

�'fAcredito - disse Leon
mum� no crescimento dess"
�amHLi ocidental. Pretiro ohs
má-la "famma'" em vez de
"blóco".

....

Para o politico francez, a

possibiIidàde' de a Italia vir.

se fez merecedor pela sua

grande dedicação li .

causa

da Liberdade e amor fi
Patria.. .

De nossa parte fórmula..

mos sinceros votos
.

pela
breve .eonfirmação da' aus
piciosa nova e consequente
vinda do Brigadeiro Eduar»
do Gomes "g esta :região, onde
terá oportunidade de veri
ficar. a crescento simpatlll,
do póvo catarinel?ss. pela
empolgante causa; .qué VéU!

liderando.
c.L

mil cruzeir S Gad s o primeiro·dia
•. d Campanha li oir •. D� N.

RIO. 1 (SE)-Conforme havíamoS noticiado, iniciou-se.did' Ias. pagando'se em notas de Or. $ 500,00. Um fazeodei!'o as'

26 de setembro, na séde centr;;1 da U.DN.• a campanha finan I sinüu um cheque para. adquirir Cr. $ 20;000.00 tendo urna. OU·

ceifa por 'meio de cédulas de varias valores para serem adqui· 'I tra pessoa f;c:'ldo com cinco mil cruzehos;e outra 00111 dois mil
ridas pelos seú� correligÍtma�ins: As cédulas foram impressas Depois .de e�ce:rad.c: o expediez:ts. uma ?,:va· �qufsição de .Cr. $
em Sao Paulo e parte da l?runelr� remessa. e� numero de 998'1 �?oqo,�o fo! feIta ]a na sobrdoJa do pr:dlO, (J totat. de cedula_:;
esgotou. se, nô correr do dia, reg!sfrando se ali, por parte dos I úlstnbmdils para a venda Em outros locaIS e as vendidas na se

proceres udenista's e funciona rios dos escrilórios, grande júbilo. I de, corresponde a 360 mil cruzí;iros, Funcionarios. da U. D. N.
Desde cedo, H.Cl.meu púbiico para aquisição, que se inicioD! i;,forma,am-nos que já não havia uma cédula sequer de Cr. $

ás 10 horas da manhã. prolongando se até ás 18 horas. Em' 10,00, calculando-se que haviam acorrido a adquirir os bonus de
determiriàdas horas do dia, filas estendiam se refronte ao balcão! campanha financeira numero que ulirapassava de mil pessõas.
da Espl�nada do Castelo, tendo sido numerosas as pessoas que I _-'--__

.

�___'_ ....__

foram adquirir quantidades inferiilres a Cr, $ 100.00. Uma delas,.
,

A ���t��aU��� J��:: �Jdía, porem, chegando ao balcão, sO::i!OU Cr. $ .30.000,00 em

Cédu-,lEslariaaD enriquecendo à:
que os nazistas lUllliam leva L

..

C R' Edo para o campo de coticen- Posto �Ieiforal da "BGliud1�'(::'a'�� somura ..
II ..

.

"
tração de AuschwiUz, tenta!)- L m,'� L�

do'�a�a�!a de ::Jme, revelou CORRESPüNDENCIA ! [l Coordenador vai abrir 'inquerito para apurar8? ... nb�n81 Aliado 2-ue no A fim de tratar de assuotos relqciocados a sua inseri·;
. .

CI!�bdO .c:.��o JdoSePsh .i\.;r��eI'. ção ele�toral neste post9 retificar seus requerimen.tos. quel ��� €Il��'§�S (lQ'ulsa.pões 011 s.r. 6mer Monle Ila.re.·a
.'

as.atera ;e . Bise... ' e. se encontram com folhas pede se apresentação urgente das

I
��_i:} �rs Çll � v< 1!01� 'ii .

.'

'

..
'. '. ....

. •.....
. �.�.�S ..COInpa�he.;.ro.s ..

mataram I pesso
...
as abaixo. r.eiaCiona.da.s:· '.

.'

.

RIO 30 (S E) - Comuni-I em diauD18 luzida e.qUiP.·.e.. -demaIS de 4 mlihoes de peSSQas. J EmHis Casas; AugustoOrtmaID, cam-n�s do O'abinete rio Coor- arranjad{lres de prior1d&des
' ... '.

. :-- � .'. '.
. El�a ]l;18ria Lamim, Hedwg Fritzschél'. q.,.! decado!' daNl0biHzilÇãO Eco-I d� .?otas, de licenças especl-

em Tabletes I ManaZe.ger, Mal'l� Machádo•. ,
Maria 0;;'\ e�·; nomica: filS· , .'

,1m, Oodúfredo Herdem, Guemter EgOD.
.

Nem" i " . I
.

.

_

I'· ·C··. '1 ' ,
Soares,

..

'
.

�8kar : Bahr, Enquelberto, MJlbratz,: 0. Sr. Ome,� Monte �.'egl'e E� face d!l �reve acusaÇao

...•
'

.. ' Wanda Hoeltgebaum., MUloa Kocb, ' Franmsco Loüs,' pUbl:cou no. O Jorr13.I. de Icontlda no toptcO transe.rito.'. .

.

r ,João SilVEmo D.. Oliveira, Catarina Trsger,
.

. l'.lOffiWgO u!tmlO um artIgo. em o 81'. Coordenador resolveu

Genesio Alves, Oscar Steio, Manael Bento I q}l�
se eÜOllfHfU o segulllte nomear uma. üo�issão a fim

Um tablefe dá um excelelHe da S!iva,
..

QUBa. T:'ier- :.opwo: de apurar deVIdamente 08

cprató oU ..

chícara de Caldo weBer, HelgA Ribeiro Biondo, AneBlo COD!)atves. Guilherm� II uA 1:i."""1bl"f f�'-" C 1\1 E croiou- f�tog apontados pelo artIeu.

;'bBoliillô..nt'>j'�onsO!Tl� • MOdo Sutter. AmeUa de Oliveira, Carolina W. Emma Burger, 1n-1 fiA Ull:""u
...

�O�'.: �C. re��ü�a �pro. lista.
··

..}...·.·... ·.·fu.�ar, ad� co�m ar, apenas fa.n.cia. Castr.ot Dario José C. calvão,..João Kahier. AogeH.ca.1 �i�s!<;a-:..a�e o; v"'j·".,," \'orm0f.>:l:o {lp
l,lfSaZer a lS"Olver em agua: V

.. '

R h � aof 11' d B' hl A t' H
4! •. C"'" 'o'" ue>, "li'a.· I .

..
:

...
'

..•..•. '........ b·,..·
�

.

I "

.

.

.....

'

• a.
r

..g.8.g,..Ll�u.r(} oveno. ·u.u
er•.Mau .10 s, .n

OHIO

."",n� I' fortunas valiosas' possui hoje
'- ',. em quenie. . nQue Walter SacbtH:).: GUilherme Schnetder. Robertp Zeu- •

. ·,e ..A, NTV\.lEI.LER -.
Rua

..
7 Sel.,.'.' d.rü,

.. Ant.B.n.OI'.·.Boaventu.r.a d.a s.!�va. Domingüs.. Reichert, .João, .

.

- _

. '. '......•....... '

.... '.
.

I Zwbarth. Heltn Zuege; EmUlO Alberto GuIlherme Be.rudt,!
lOO � 0, Postal, 56 I Emma.Hemmsr. Elvira Korm8.I1:n, Erich Sprengelj I

B 1 ti tn e nau I.. .... .' . LHly Witíhüdt, Ili Ra.dloU, Do.r:val da Ro{}na. Angela lwi.
. _

&iôU{Càtarina :..... Brasil II .. José C8r�oB ,da Silva Jiittlby� Genuano Lúee. ):lünu I
.... , , .. ""'_,., ..... frtugang; ErmI Wuergee. . .

-

R.esponsavel
pela Aunte de 4: mi
Illies de pessoas!

.;.Sopa

"V

KNOT '

MUDAS
Fi!U�!'aa " O.rnit�tiltatl
,.�� ca� 'ÜustMdb

LEOPObDQ $EIDOO
_n�
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HOJE • 3a.-feira, Dia 2, ás 8,15 hs,
l'om Conway -- Jean Brooks e Rita CQrday em

"O Estudantes'Falcão ,e as
Oom a 1m3 extracrdlnarla" habilidade. ele descobria os

mais misteriosos .crtmes apezar da se.dução daqueíaa endia
bradas astullanttls! -'- U:n poUcialrepleto de mtsteríos, sen
sação e' pequenas do outro mUIldQ!' '.

No P�ogrllm8; Final da Seria '.,. "

e

AS AVENn.'URAS DE REX E RINTIN
Platéa 2,00· 1/2 e miLl,OO - Balcão 1,00

"..

2 ...10-1945

Prefeitura Municipal de Blumenaá
EDITAL

De ordem <10 sr. Preletto, torno público, que no mêS
de outubro se lu'recada na tesouraria da séde e mtenden
eiss distritais o imposto PREDIAL relatlvo ao exercício
corrente.

Os contribuintes, que não satísflzerem seus pagamen�
tos dentro do prazo acima, p-oderão aínda Iaze}.os nos me..

ses de novembro e dezembro, acrescidos da multa de 10°/",
Terminados os prazos acima citados. serão, extratdas car,.
tldões para li d-evida cobraDQ€i exeeunvs. ,',".

Diretoria da Fazenda de Blumenau, 1- de outubro de 1945.
ALFREDO KAESTNBR - Diretor

Alliança do Lar Ltda,

Um Cofre
�,,� �')
'-

�-{�
"f.M'i7'''��
��t$uf'ê>.��
�«��i:l.$1�" 'l
�"'<..4If�

Ii��"l.<fsl

durma socegado
Vendas em Prestações ; e a Longo Prazo

Presdocime BtCia.Ltda,
Rª, >15" de .Novembro, 681 -.' BLUMEHAU

frigor é Sabor
Das Manteigas a fina fIM

Sedas, Linhos,'Casemiras,
Riscados. Brins, Sapatos,
Camisas, Pijamas, Capas,

Meias, etc .

. Chapéus Ramenzoni, Gnr} fi Nels8_'
;BUDlEIIIU - .Rua 15 de Royembro, 505 .. fene: 1101

w .. 48 $' AM -

Médioo por eoucurso do Serviço Nacional jQ Doenças MentW�,
Ex-interno da Santa Casa e do Hospital Peiqníátríeo do Rio

de Janeiro, Ex-médico assistente do Sanatório; Ritt' de
Janeiro da Capital Federal.

CLUUCA r.mmCA - ESPECiALISTA iH" DOEMCAS NBBVOSAl.

iii

, ..�",'i;�
,-_,�..

_ .. � .
� �
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VÊNDA DE CASAS
RNLCURITIBA

na Rua Carlos de Carvalho, 449
,] casa com 8 cómodos

EMBLUMENAU
na Rua João Pessoa

1, casa.boa CDm"'S comedes

;,"

,

' ,':"----:'".,,, i,.' TratamtH'.l�08 eElpec.ial!zadus das doenças do estomago, DA'DIO • BLOU'UUm Radio General Eletric dl::!, fizado e inteatinos sem operação K 1.....
8 valvul as. Informações com i

ii1l'
b

L bc t
.
", .

I !í:l!:,'.
a será prontamente atendido

Domingos Casas, Alameda Rio: ' a ora ono anexo.
Equ,ipan'iento moderno de alta precieão, têenioo

Bran,co,'
58.

,,'," ',1.'.'
'

,Gonsu, l,t,as:,
Rua

Brusq,U,e ":o, d,as 3·6 horas tormado e diplomado em São Paulo
,

1837.,.....,.3 1 menos ao.<': sabados: - Fone, 1319
I'

__
'

_"__ ; Alameda Rio Branco. 10
Uma Casa de Material com; �nl!;!:!Uiiiiii@_mk!1.ll§li�.§!ti<!l!'HI:Il"'8'l'II!!iI!II!iII!IIIII!l!!I:I_"_I&III!_I!IIII!IIlII· i-__LlfDB__lll'illlllEl!llliillllBl_!l!lllllli__IIIIIII -1I1&I

:3 chãos de CàS8 na Rua João 1
Pessoa.

'

Inlormações com a I
Fabrica de Moveis de Junco,!
Guilherme Zwang, Rua São 1
Paulo. � Causas civis, comerciais, criminais DAli" d 13If

...

I D
...4 d D n r D P I M t' 1840-6 �l. e trabalhísta.c-Oobranças e contra-' r. re ,O 11OSS r. f"l!e . �.I. rape I r.. au o ayer e

lt-:,,�-<tl--ifi..,-�-�'-'�1!if'''-'--''>''-�� i tos. � Conltit:lÍ�ã�sd:tSOciedades ,medico Clíntca geral, Especialista I Medíco asslstente do

PRECISI�SE �'Dr. fRANêiscô fiOTTARDI do Hospital Sta. Izabel e�arl��e���rd�: eg��f��.ta I �����T��di�er:B!Z!::
II t J II mi ,�W A D V O G AD O

OperG,"""ô,('és C"u I.,.s" 10.12 11". to 15 -11 hS'1
ças, partos e operações -

neS e enul; mie c,,' �lEscritó!"io: Praça Nerêu Ramos, 81i T " ., " Badíodtegnostlcos
"

"

,

'I'TeJ.
21 . Resiâ, Hotel PONTO CHIe CLINICA GERAI. BLUMENAU . RUA PIAUt,2 -0-, BLUM.r:'NA,U ,_,0-"""

,
.. ,

",

f
' ,�', Rm DO SUL Lo II .

Ipogra OS
,

f;�'��""-'-"'=�'�"'-� ------- !-----�-

����...,..-���_·"r&.<�-tJ.--i' �f Dr. Affonso Balsíní I Z· Tabellião NOBREGA Dr. Arão Rebello DR. ACHlllES BAtSIHI'
f I ftAedico EspeciaJ_isfa em fgad�fjd� da Prefeihn'iI ADVOGADO
Â i] doenças de Crianças Eaáipturaa, contractos, procu- Advogado
TOMEM. e da Péle rações. protestos, de let�as Escríptorio

�!�a CrE�s�t��B Rua 4 de fevereiro N' 7 'Compl'a's vendada Immoveís,
Alameda Rio Br.;,uco

"BILVEIRAfI I ma"" ,. " , _ (.'!o:���as de divida. etc.

Grllfldi$ . Tem! co J '

_����S"��:ru;;.õII?;
. m..�$WWb4&*:j'§ê*�mm&&m.sJN"'M#Ná§ir%it 4 9

Dr .. C A M A R A"Medicaçãq auxiliar
no',tralamento da

,
'

sífilis"

-se
Dois Ferreiros que saibam trabalhar em Ferramentas

Paga-se bom ordenado

Metalurgíca Iboupava Ltda.

Rua Acre

I
o

le dor

tTA

2-10-1945

Dr. Percy João de' Borba
MEDICO. BSPBCIAJ�'S'lA

Doenças de Senhoras - Sífilis e ou:rSB molestias vene
feaa - fraqueza. sexual - Tratamento rápido e indolor

CLINICA GERAL - OPERAÇÕES ,
,

ConsuUin'io; Bua 15 de Novembro. 1186 (ao lado de Bolal Btil,)
FONE. 1405

Consultas: dAs 10.3D as 12 II dás 15 às 18 boro
Horário especial para tratamentos com Penicilina

rofissional

Rua Paraná,31�A..Tet 1436

I BLUMENAU
-------------�--..�--------------..�---....

I

- ,
,

���;�
", �í�lVf) $$O� �.#41�����$ �H$�H; �"nc{}�

. -�·�h��:t4't_I�����'Â..�,?i�4({G$-��il�i;(�4.:'i��t;���..)��,:i�:;rP.��ft.\��...�

A;:tarelhos de' Radio
da RC À Vitor

de todos os tipos e !arranhas na

Cosa do Americano S. A.
Mercado de Automóvel.

Rua 15 l.l" 487

AWQG

•
IPER06Y VIRISSIMO

Despachante da Recebedoria do Distrito Fedoral (M. da Fazendfd
BscrltorÍo: ·1'flt\VHSA DO OUViDOR N' 21 • lo aodar· B 10·
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. Manilha, 1 (SJ1n - Apesar. de avarJadopol' uma mina, o eouraçadc. trancem
'de 35.0CO toneladas "Rlchlíeux' avegava a toda velocidade. eseoltàdo - por .. um

cruzador, rumo a Indo-China, conduzindo tropas para garantir á ordem em Saigon
.

e outros pontos, em vis ta das é; escentes desordens dó sanamilas naquela reglão. Sal
gon, capital da Indo-Ohiua Francêsa, fica situado a 55 klms. do mar, com o (Jual .

se comunica por um rio que' permite a navegação de navios de maíor . tonelagem..
Rumoa aigon!

.------------------ USeleções" do Rea..

der's Dig,sl
*,é' Na grandiosidade .1do meu ancntmeto ([ce;IêA1.-Ó6-mC#�.(X

eu seí ver, eu compre'
endo e sei discernir. POi' Iisso. desprézo aqueles .

que se dizem meus pro
tetores que trombeteiam . I
falsos beneficios que IDe I.fizeram.
Não me iludo' com 8 'Iprêpaganda m e fi t i tO SR

•

dos que.me dão tudo I,com uma mão 'para ti-
rar com a entra. !

Enquanto meus "ben
feitores" levam uma vi
da super eontortavel e

nababesca eu sofro oa

lado na mtchs imensa

pobreza; enquanto eles
procuram me iludir, sa�

turando-me com a C8-

vilosa propaganda das
grandezas que fizeram
a minha custa, para sa

tisfação de suas vaida
des, eu sofro necessida
des; sei quanto custa o

pão para matar a fome
minha e de meus mllOS;
sinto amargamente não

puder tlar-lhes educação
adequada.
Eles me escravizam, � ..

.

ma torturam e me te- I"' . ,) t
..

I' V·
. I

mem. Eles me avassa- I •.�·�r"fP t'f!.íW·!�r l'l An,....t�fl;Oo,Q· .do . ·.�le de· Ital·{l� '+1
Iam, me humilham e me l.� �;ih3�,v�"-'!:l.n � ;:;" n. su

F

"
.

tU
�

respeitam. Eles me oprí- I I "'-.'
E· lU II �I' ....
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avenho trazer ao conhecimento de v. exa. nossa desacordo ás ." tt I .....'. ;;:'.
.

tínuo a viver, COD HlUO

pretensões da classe Industrial, pleiteando aumento da atual pro- a ser o mesmo. Sou ín- '1.
.c

'. .

...

.

. r II
_.teção aduaneira em favor da lndustria nacional. já grandemente

beneficiada no período de guerra felizmente extinto, quando a
desteutlvel. Sou Imortal.
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agricultura, que é o maior sustentacllld do PaIs. atravessou pe· \ Suu : ���\!)9 mn���o e !�$Uça dos Wfl��OS pioneiros de BiumeluuBw
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os diversos paises do mundo, não se poderá coadunar com a
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Oidubro de t945de 8lumeni�O Temos, sobre a mesa de

trabalho, mais uma edição da

uopularísslma revista: o exem
plar referente ao numero de

Agosto de 19i1i, oferta do Sr.
Fernando Chlnaglíe ..... !leu

representante geral, no Brasil
- com escritório á rua 10

Rosario, 55 A.
.

Tambem essa edição está

prímande pela Impecável ee

Ieção dos artigos contidos. no
texto - o que evidencia, de .

manelrs índtscutível, o eulda
do e o Interesse com que os

editores procuraram, de' nu

mero para .numero;
. contem

piar os leitores da. apreciada
! revista.
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Dia dosE pregados noComércio
o Dia .dos Empregados no Comércio. ôntem transcorrido,

foi comemorado com um lauto [antar no Clube Náutico Améri
ca. ao qual cornpar eeerarn os elementos mais representativos da

classe em nossa cidade, autoridades e representantes da imprensa.
..

Findo o agape, usaram da palavra diversos oradores des
tacando se entre eles os srs, Federlco Carlos Allsnde, gerente da
filial da Casa Prosdocimo, Alfredo Campos, Prefeito Municipal,
Dr. Arnaldo Xavier, Delegado R.�gional de Polícia. Costa Moura
e Antonio C. Flgueíredo, representames comerciais e Dr. Achil·
les Balsini, diretor responsavel deste díarto.

Foram batidas diversas fotografias da festa.
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