
as Imericas" --- declarou Perou
BUENOS AIRES, 5 (C Br - o jornal «La

Prensai) informou que: Peron, num discurso nronun

cípdo perante o bloco peronista ,do Co'ngr�ss�. afír
Ill()u que no caso de outra guerra mundial a Ar-
�
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�

..

'.

tin,.-e .. de.veria,
.. participar. dela. sem

.

dorno�a e que
,/m'i .tal caso o Interesse da nação, estaria ao lado·

dás repúblicas americanas. O texto do 'discurso, que
não foi publicado nontros jo-nais, mas ql!e c La
Prensa» divulga, diz que ide uma par te o discurso

do pr�sidente se refere á possibilidade de que o mun

do posse eerarrástado a outra gnerra.
Em - face de tal perspectiva, ele declarou aos

congressistas que é necessaeío une a Argeetina es

teja. rrepa.rada,a t�mar. parte num conflito que pO,ssa
envglver o pall', e. não como. aconteceu na ultima

;
- �:i':-' .

_, . _

guefta que a i nação torncu tardiamente a sua de
cisão, A este respeito; (J chefe do Executivo reiterou

os sentimentos americanos do seu governo e o sen

governo e o seu desejo de permanecer do Iado das

Dações do Aernisfer.p, especialmente dos Estados

Unidos, "La Pn·nS2'<' acrescenta que Pe ron «resaltou
o excelente estado d vs reh.ç-llcS diplornaticas com os

Estados Unidos", elogiando ain la ''0 entendimento a

que chegaram o ministro do Exterior da Argentina
e o ernbaixadoa Messersmith, dos Estados Unidos;"

A virhuis a a leald�·

D LUMEN IJ
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da se retiram rL1U!!1 'ij anual Cr* 60,00
O Cf!We e i! iralç6ó aemsstrsI Or$ !lã,oo)

lio Ul'fUma!loA. avulso Cr$ 'M
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. Justa e brilhante ho ..

,menagem a frei
Estanislau

..

I
,As homenagens prestadas

, R. pma ao insigne educador e saeer-O ilustre «Ieader s da maioria, sr, Nereu Ramos afastou. d·ote frei Eetaníalau Schaettecuidadosamente na entrevista há poucos dias concedida á irn- 0, F. M., sabado ultimo em
prensa qualquer rrsponsabíliriade do Partido Social Democrático, regusijo pela passagem do.
ou do sr. Presidente da Republíca, na inicistva do entendimento jubileu de ouro de msglste-
politico que se está tentando fa- 'rio e vida fnHl}.iosa em nos
;;:�r, para o atribuir inteiramente so Estalo, culminaram com
à 'União Democratica l\'a �i()nal. o grande banquete de UUZf'D

Em tese, nenhnma .dirninuição tos e cinquenta talheres que
ou desdouro haveria para qual- foi oferecido no Certos 00-
qUE'>!" das três partes citaQ-às."qt;t8 mS8, com parttclpação de au-
houvesse tomado a iniciátiva, tortdades, Imprensa. oonvída-
Dada a atitude em que, foQP9s-, dO"4' e numerosos antigos aluo

I

ta a questão dados os Objf;tivos nos cj(í bemqulsto sacerdote.
puramente patrió-ícos, do el1tfjn· Foi orador ,tidal o ilustre
dirnento, mal não fica!:,ia, ã opo·· tribuno, Dr, Ar ão ReJelo, que
sicao democrática 'o havê lo su- produzlu brilhante discurso'
gerido; Pelo contrário, ainda -muito aplàudído, flgrBdecen-
mais se recomendaria

á

. cónsí- do o reverendo hotneuages-
d-rição pública, por sua isenção do em tecantes e expressivas

atr
.. iot.is.m.. o

..

: ...•. Pv.r.as. m.elho.r, m u
.. i.·�..o... pal��raa.... .' .. _

1--- ....tJIII1'!!fi!'l'I110r ficaria aÓ�'Goveino··que
. ·'l�re-à!sniil;}1fma. bmneu gem·"

é (") responsavel <pe-i-os destinos da lmprenilli, uzeu ,dil palana

do País. ou aí)
.
Partido SócíaL o Diretor deste dtaríc.

Demooràt íco, que é a base pó
Iitíca onde o Governo assenta o

haver tomado- a iniciativa de .um

áto que, sem exagero, a€"< pode

pulo ao Jornalista
J" �I .. IS'" '"

·ose 90elrOS ,Ielra
Em sinal de prctest l, pelo proces"l) que vem sen

do intentado por uma antori(l;de do su l do Estado con

tra o jornalista Jo,'é Medeiros Vieira, diretor de nos"

80 brilhante colega (,Diario da Tarde», os jornaliatas
blurnenauenses hipotecaram aquelo i lustre colega toda
eolidariedade, enviando-lhe o SEguinte telegr3.lli<l:

«Jornalista José Medeiros Vicira-i-Recaçãc «Dia
rio da Tarde»-Fpoli,Q. - Acompanbando vivo interes
se caso recentemente criado, em sinal � protesto con

tra os que procuram menosprvzar e dQs('o�heeer papel
imprensa livre e honesra, hipntecamoe Iiuetre colega.
sotídaríedade jornalistas Blunena u. S"tudações (as.) F.
Carlos Allende, Ozias GUi1ll1HãAS, Honorato 'I'ornelin,
Raul 'I'oueroskv, Achi lles Balsini, Alfor.so Balaini, João
Vieira, Luiz R�i8, Antonio Bertoli, .Ieaquim dê Sa

les, Mauricio Xa vier».
----------�-------
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Estoque Rio e Fão Paulo

CONSULTf�
Comércio e Indústria

aUS8üte até Os interessado8 procure!ll· a gerencia desta füiha para
formações nec'3ssarius.

as in·

neste

-,1
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OrganizaçãO "Unica"Brando

Todo

Única'

Brasilo

Devidamente reglf'trada sob DO. 548 em lfl18

di, clinl!CbiíidHde por
Cf rresuon à e n c i 2.
c: m ,1 livres QU'3

•

-

53 e ae

� @ ,é'1(Ãi\
k$ í.W &���i1i$I ..

PrOC11ramo s

Ç;1Ç'1.
03 dados ctinicos dernons :.ê ttl, a :'·c�,�".;: >.�",� ::;;,rI._·.·_. nh(�n.msp,�p"a(h conseguiu apro xirnarv.: '

:_: � '"

ref�ui13(h)s colidas com O uso ":',:,::';::::�:;: ::_:;;;::,-�,)Ura-

ollxili:ir i11511b,,:i!üivei no tratamento da SifHis p sem'

pre in.jiL,Í(�O par a prevenir os graves acidentes da
<\; H:': ('sC'Lr'1$C. Comece seu tratamento hoje porque
2:nallpj po derá ser tar de 83 Ec:

neste Dtár io
s-, "

.

I

-,
'.,-,�

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



'iuvn;ns RiPldos Q 6iu"an!ilto,

fELllFONfi. 139�
E�a ., da Sa�ílmbr!k Ilt

l
',,

.�
.._,,,,
�>

;:j

i1�
I�
�
II
d
l>�

l-j

t�
ii

i1
ii

ii
l�
��

anuncio
neste Jornai

454.0.00,00
rco.ooo.oo

,3.116.031,70
160.000,00
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FluxoMSsdatina
(OU REGULADOR VIEIRA)
A Mulber Evitará Dôres
AUviá As Cólicas Ilterínas
Emprega-se com

.

vantagem
pura combater 8S írreguta•

..

rhlatles das Iun� ões períôdl
eaa dss senhoras

.

E' Calmante e regulador.

desses funcães
.

FLUXO ., SEDATiNA
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