
Serão Válidos Em Todo

gor I>aru as el�içücs de ;_t de
oujubrn vinüenr», c�t(m!len'"
cJo .. ·'-,:- na. vaítrtcz nte :l!) de
1'):;:;, Mesmo (JS títulos com-:

plctamcntc preenchidos per
D.llotações nntígas, estão ern

vigor, pois os presic!':!ntcs das
mesas receptoras rubrtcarão
cm qualquer C.'P:lÇO

cmlbranco,
Segundo as rererídas íns
(Continua na :.l,a :c.âg. letra Fi

- o
BLUl\tIENAU,ANO X

_RIO, 6 (Mer do) - O Supremo Tribunal Federal, em
sessa') plenaria, extrncrdtnr ria de ontem. julgou o mandado
de segurança impetrado p210 Sindicato das Industrias 'de
F'Iaçâo e Tecelagem do Rio de Ja1;,21ro, para o fim de ser de
clarada a ínconstituc onalídade do decreto que elevou os ní,
veis do salarío mínímo em kdo o Dais�

A's 13 horas, o recinto do Tr.bunal já estava lotado Der
manecendo de pé muitos assistentes, Durante os trab'aihos
todos se mautlverarn silenciosos e respe t S;8, não tendo ha'
vida necessidade de policíamento aparatoso.

-

O presidente, ministro José Linharrs, não oermítíu foto-Igraf as no recinto,
- -

A FORMAÇÃO DO TRIBUNAL
A's 13,30 horas, estava c:nstituido o Tribunal pelos mi

nistros José Linhares, Orozimho Nonato, Lafayette de' An,
dr sda, Hahnemann Guimarães, Mar i _ Gu marães, Edgard
COS �l, Ribeiro da Costa, Luiz Gallott, Nelson Hungria, A_
framo Costa c Abner d::, Vasconcellos, substltuíndc, resc ec,
livamentc, ,::;s ministros Roch[l L'lgaa B Barros Barre to, -qlle
se acham em licença.

Os ministros Luiz Ga llott
'

c Lufayettc de Andrada, afir
maram impedimento, por scrrm, resr-cctívament z, diretor do
Joc��':.y C1td? �� pri. vedo r da Santa Casa, que tem interesse na
dCClSUO do J,C;Ito,

vetos do.:; nunístros que nesse seu

tido :-e prorurnciaram no acordão
cm caso sernetnante.

O prGcul·�d:r' Plinio Travasses
falo\! pu"' maís de uma hora pausu
dt",,,:nt� • .fazendo azroaado verbal
d� t �tl;) o processo, rcferindo-:e ao F(frnla�á aO
parecer do sr-, Oscar Saraiva, .con- BONN, 6 (rJPj - A Ale-:,:üor jurfdíco do Ministcdo
T;:,�halho, manha Ocidental obterá sua

Prossegutncío 11a < ua sustentacào plElla soberània lf!m setem
oral, o Procurado. Garal da Repu- bro, segundo se predizia hc
l-l;C�! c11tr,' u no mcrrto do pedido je, nesta capital enquantop .za l'eafll';_nar que ,!) decreto ez-a

..

t

'

um complemento da l�gislação tra
OS chefes do Governo con

ba!hi:ta c que � fixação do quan,. e::.-ntra..,-s.m sua atencão
-::::=-r----- -

'e americanos
realizam em Londres,-zobre
matêría.

'

CONVEnSAçÕES
EM LONDRES .'

LONDRES, 6 (UP)

te-americano ordenaram a

seus representantes diplo
máticos que recomendem
os meios para converter a

Alemanha Ocidental em

membro com plenos direi
- de mundo livre, se a

ança nã» ratificar o Tra
tado da Comunidade Euro·Uo entre o povo

-

parb
relor ii da Constituição

fm�nda ,ipreselltada pe�o deputaõo Ihldrá
RIO

..
6 (Merid I -- Darid n são seria previamente subo' ��al ou a Camara dos Depu-

8:���;lça? ,a ::ma idéi� quel metida á dC?isãJ do próprio Ir tactos, as Assembléias Legís-1:,--../1 .. " C.'�p al1ddo da tribuna 110vo) através de tlni plebís ... i Iatív....as de no minímo eois
_._._� ... ------...--- .....-- -- -

�a. C,3�1ar�:, rela,t!va,lT:ente cit? Diz a Emenda Au;

I terços d:s' Êstados ou, no F.Í\ ç A t\la lefol�1 oa Constituição, n dra: mínimo dois terces das Ca-
S � U S

trabalhista Artur Audra a- "Quan'o o Senado Fede- maras N1unicipái3 do IJ31:? A N U -N C lOSpresentou Em d ti' .

n .�-,.., 1

en a ao ar 1-' ou ainda, um numero de e-I'0 di (a Corta Magna D·" m ' .._I.. · 1
.

�(' r:'
'

_

a

'" " ,,'
<- eítores !1UllC;>. inferior ao N E S T E J

'" o "' v com a nuctatí va cio
'OF'( !J \ 'El;I'TiM as necessário para constituir

representante paulista, a ... ")$-\.1 L v A um p1Jrtido politico, propu-
Cnl;�;tituiçao lrderia ser re- Kais(�r � Frazer zC,:'Cn1 ao Congresso Nacio-
vi::;ta em qualquer iempo, "SAMAltCO S. A." naI a revisão, total ou 'par-
tolaI ou IJ3rcialmente. Mas _ Blumenall _ daI, da Constituição Fede-
elU c;;-so de opo::icão em_ ura ral e unia das Camaras do
Casa do Congresso, a revi- .tEL Legislativo Federal discor-

dar a questão de saber se

deve ou não ser revista, se�

rá submetido á votacão do
povo brasileiro, que �e ma�

nifestará, por sim ou por
não, em plebiscito".

'

Esclarece a Emenda Au-

a
péía,
Algumas fontes

taram que foram enviadas

Instruções a esses diploma
tas para que tracem UU'H)

plano pelo qual a Alema
nha ficará livre, em futuro
próximo, das me: idas de

Violento chique elltre rebeldes
e f.orças francesas na Juni$i�

RIO, ti (MeridionalJ pectivamBntc, de 500 bi·
Divulga hoje o "Diário da lhóes e 800 milhões de cru-,
Noite" que as emissões 00 zeircs.
Banco Expansionista de ere
dito, cle1.erminad'as pelo
.B�ll1co eh:! Brasil f! de confor
midade com a atual políti,
n nn'nv'{�ira do �over!lO,
[in, l'st!' ano. de dnis hilhiie3
de >duzunlos mIlhões do cru
z'viro;; no primeiro quadri�
mestn.', ou ce 550 milhões
})O1' l11eS. Com relação "\0 a-

Sub :! prcsid:ncia do �r. João Durvul MlIencl". r"UI1I11-.C onlem, ils d' r I··ulvio EmmenCuerfer;
14 horaiJ. a Canlara 1\-Iunicipal, caJn a presença d':-5 :-;cguinles vereado ...·' j)l1cu�, aprova'qdo o proj

no anterior. reduziu-se a re�: Gerhurd Ncufcrt. Antonio Reinert, Enúlb Jurk. Fedcrico C.!r1os Legislação c. Justiçu. r:f
lnen:::s da metade naquele Allende, Ary Taborda. Rodolfo Bltcrgzr, brno Gielow, Fulvio Emlllen- cia�'áo Em'Ueira de Mt

pcriodo. Entretanto o mon- doericr. Pedro Zimmcrmann e Wadishu COllst:'nsky, WaClislau Constan-l;:y. p

'1 m 'd Os trabalho; foram iniciados com � hitura, pelo .oegundo 'ecrciário, tos em uma rua d:::. Vil
tante do pape - oe a em I

da ata da sessão anterior, =- qual foi apt<lvada sem restrições. soguindo-'
circul;;;ção atinge a 48 bi- fi'" a leitura, pelo primeiro secretário, da matéria do Expediente. que

'lhões 898 m.ilhóes de cru- constou ('9 seguinte: Um exemplar da �eví5ta "Vale d" Itajai"; um pedii1d';) mformações wbr:!

e>;eiros COln as recentes emis oficio do ve�eador. �hri.1iano Theis�. comU?i�!l.ndo sua
.

ausencia na

I
tura da r�dnção f�nal das..

� ., presente sessao; OfICIOS do Sr. PrefeIto MumClpal, comunIcando a san- do vereac':>r FulvlO Emme
soes de maIO e Jlmho, !'BS- ção dns leis n,os 553. 554 e 555; dando informações ao req.uerimento rnara tlm voto de louvor ã

n.::J 55,54, do "ereador Pedro Zimmcrmann; informando ao ve);'eador pela criação do programa
�

I
Fulvio Emnlcndocrfcr. no seu requerimenlo n,o 5:.1154; :respondendo ao 11)0[51. do vereador I\rv Taborda,

PGCBS Ford leaitimas rl.:qu:rilUl:ut,':' U.'J 27;54. do ver:�_áor 1l;lllliu Jt'rk.; juntumlo o �l!'OJ(:tO ,
turia dR I\l'!llumha t'�i(klll"'I. -Qo

�

!
. �, 1:;1 !l.O ;:'B e J�'J1. do vere�lj()l El'!ullO .Jurl.; rcspl:lldendo <lu tequeJ:!ltieuto l iercIltl;' ao ofIcio Il."l !lI1!!. nu qu

f�t':Ti dft fl;f!;'<ll.D.rit'::lilo. '\ A 11,0 55!1)!. do ,'ereador Pedro Zinnnerm�llli. ihndo informações a um

I
comisslio de vereudores vara verillu as alegações Ci;);, moradores

�}�!: ..'Y�:a U�, _-",!�I� !bt!! .. � tzy t..-.! ---�
.. :.!:',;l�o a::��:!o d:�3 m;ç.r�dcte;:. � tua c�tll�b ndi;: clL-it?ido ao \re-re.;;-

J
�,

• (<<;Ç:.wl1J.ê :c!!>

TUNIS, fi (UP) - Dez
homens morreram e seis fi
caram feridos, em violento
choque entre soldados fran
·ceses e nacionalistas feUa
ghs, no sul da Tunisia. Se
gundo informam as autori
dades, cs mortos são um o

ficial frances e dois soldados

marroquinos de um

Redlizida a enlÍssão do Banco
EXP3Psiooista de C:rédito

CA1\fARA MUN

Retirou-se
Impedir A
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I, �lendem-se diversos in'l':l> !" Uma illoweielet-a',D.K..:W.t� 3
l<,}i'ó:dmo ii. no-ea p'onte em H.P., completamjmte-::l;..e101'lRaf;onstru1;ão no balno ·de p.;n,.·\ da' .e .éqúÍjl;ida, Ver e tf'amr
t�

,

Agu-da" '

.
,
com Ivo Maes, ofici:n.a mec.a:Qi

: Informações com Arm. Bec' C3; á .A;lameda- R: Bi!Mc{),>� �·o
'ltter, Rua 'Çolh'ia, 73 - Pon· 86 -"-"'- fúri'doS'. ,>';:.:1 -;�,

�:J, �\gmla :-' Nesta,

os

6USólmÓY6!1;.
Caminhiefi
�audO!1etM,

iluÕ:..
UÁd..
�",lil.

..
' .��
i R O'C' i'
Vl'!:N,PA,
�01\l};-P:RA

._'-JItIItI -.

l
anua,-

Para aqueles homens a. agua valia mais do
Um tremente desàfío á, coragem e tsnac dade
do de homens audacíosos.

Um filme da empresa .T. Arthur Rank!
---_

5.a Feira Simultaneamente no C:.ne
Cine Busch

O FILHO DE MONTE CRISTO!

SABA,DO NO CINE BLUMENAU

O Pequeno Mundo de Don Camilo

.P E D � A

:'t'r
��=--,-"=,,,�,�=���-

Blumenau�.. rua 1 de SetembrD 8-90, fele.1548

dl'f1. que, no caso VENDAS SO' PARA ,A1'CADO.

para AUSTIl.:t
Com. e' Repr.
Ltda.
Rua 7 de Setembro,

lAR�IM BLUMENAU

I"A.XTOS - PA.RT� SEM DOR - GRAVIDEZ ..
-, COl\;lF, ..Ç�ES �

. SERVIÇO!' '·Nh,TAL
CONSULTAS MEDICAS DIX'H!.&s -. - 11 iíÓ&A.5

da sociedade em que vivemos? Os
\·t"l.l.\do� "(Inidos, e Irtamoc dizer só

Ios Estnd'os Unidos, se não existisse ,

tambem o Imperio Britanico,- Mas!
esse, "helas", não é só a Inglater� f
,:a! El_ porque a atmosfera social :�!!��!!!!�������..�"
<i) politica aqui em França vive in-)
toxíceda peios venenos dístâlados- e •
:rnstiIados pela propaganda soviética·
contra a democracia amelticll-:Qa.,
A massa russa sõ encontra hoje

no planeta outea massa para, en
:fre."1tá·la e demovê-la do 'aSSalto a

que ela se díspüe: a massa amerí
cana. Temos que eScolher: ou gravL
tamos na ôrbíta de uma ou ds ou�
ti'a massa. A idéia da Terceira For�
ç3. é uma Imbecílldade, que é prc'"
,,�illO ter cem. anos de cretino .pf\ra
imaginar que entre os países lati
:!}.(;�. seja: possívet fazer um "scrat..;>
('h" de forças politicas e, militares.
em cond!!çõe& de �a2Cr p�ndet' -a de
cisão p!:.ra !O Iado que elas S1! in
clinam.
A historia é somente estae qJWm

hoJe não está COIl'l as Estados U�i.
dos, peleja pela Ru ..sia. Preteooe
que a União Soviética domine o

mundo. Quer ser po10n03, hungaro,
ou checoslovaco, para vi�--1Ir sepa
rado do mundo, Iivre pela cortina
de rE>I'l"O soviMic:J._
Depois, não de nove. mas de trin

ta- e sete anos. jâ: se teve o tampo
,1�i!essã:rio para ver que, com. _

a,
Itlls;ia, sô se consegue a paz pela
torça. A paz negociadá, cOta' igual
jade de díreítos, �,Soviet a repele.
��Sitll. o quad�o de acordos, no SU-'
aste asiático, em qu:;: pretende o

,J:. '!Ilendés-France embutir a Fran
;a e ,

não passa de um IVluniC'h 1:una..t

,,· ..�lo. Será trma arnl.adilha, um com

�a:�5[) de espera: rnmca um mundo
tê_ "r4UiÚbrio politiQ() e de 'pà:i:- é�

o
, - -

quand� est;s reclarila� �eIhoria de

cO'ndições de vida. lnSll;, coroo juiz
tem de '�e ater,?oe:, 'respeito as nor-

más co��tucion�_. , .

.. MINIS';I.'ltO tlUA,NNEMAN,

'GljI�lÁRÁE'S
.

o -decreto é lei que se Incorpn
legislação -obre salarío mí-'

f

. l'ILOTOS NOR'l'E
AMERICANOS
LONDRES, 6 (UP) - Um la

gÍslador h:abalhista afirmou ho
je na Câmara dÍJs Comuns que
nibtol1 ',noite-americanos, eom

ãyíóes fabricados nos EE. un.,

Prepare •
.. ! futuro Ia
UI filbt

nímo,

trnçües. o allstameutn só pu"
de ser requerido pelo proprio
ou delegado de partido, deven

.

do a .entrega d!) titulo fel"

·
,

�:

[

. . .,�" : ......
C'·O'N C·E R T A �1,O S,,':

DOENÇA5·· NERVOSAS E MENTAIS
CASA 'DESÁtJDE NUSSA SENHORA DA GLORIA

"
·
·

..

·

"

a'
·
·

,-

·

Pó, Encerrarleiras, Liqnidificado-tes

Re:l.'ormas -0- Pintura

C A S A D O A M E R I C A N O S.' .'Ã.
Secção Hom'stica

15 de Novembro, 473 T·;}.:
,"

NOSSA DIVISA SERVIR
.

Rua
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para melhoria da II
' -

#IttI

c)"mentacao
.

\' ';j

Relataria sobre a Amarica latina'���������
�:h �êlptJlaçã'.)." Depoos da

' S{!gun� 'Salienta maís o, Bolt.ttm 'I, J1C< tudo calcula: que o desenvolvi- !' (L I N I ( A M E D I (A ,HOMEOPATlCA
,d:l Gue:ra' M�n�ut1, na ;p.re�:<d \ cessiade d: - íntenslríea» 'a luta me�to 'da indústria do p�p'�1 po- ' DR. MECESLAU SZANIAWSKY __ -;-

de. se md�lal�zarem, diversos contra os ínsetós e �s ervas da- dería elevar sua produção a um l;léil!co do Hospital NoSS1l. Senhora da I,olr
'

,PlUse! negl�genel�l".am SUa' e,.x: ninhasie d�z que os E5�ado.s -p. bilião de dolares dagora !..;' lil65. I r:on..ultórlo: RU3 JOSE' BONlFACIO N. 92 - Frme 2665

pan� agrãcola, M�:,: solu�aG nidos contrIbuem em media com
' Resídencia= R. BARÃO DO RIO BRANCO N. 529

mail rna _;,pode contrfbufr muito 18 mühõea de d.olares por a·no' C U R I TI B A _ PARANA'

,na. t:luç�J; desse. p.:oblema. A
no Jl1"ograma de ajuda t.�cnica.. "L O R O" Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E MEl\"rMS

-EXpe !enCla demonst:ou que ao Reconhece que a América Lati· 'Doenças da pele: Eczemas, Furunculose, Cocei.,..",_s.,Man-

�f�Cla. e. a .t�nologIa pod:€�. a- na gastará, por si. no programa ALFAiATAP, IA I.TDA. i chas, espinhas; etc. - .Glândulas. E.:_alta de .r.egrail, E��es- .

JU :;r O agrncultor d!l, �enca o "pontô: 4", um total ,de......
• l' !1O, FlorES Brancas, Fneza sexual, lInIlotênl:lla, Este."ülda- �

La..na. a aumentar _.os,'rEnthmen· 44.600.000 dotaces este, ano. CONFECÇõJ:;S FINAS

I�;" de; Desenvolvimento fisico e mental, etc. - Doença,! erÔ-�'

tos oe seus Iueros",:' PARA HOMENS nicas em geral: Reumatismo, Varizes, Asma, Malária CI"l\- "

, A revista 'citá o"exemp!o de N'.) o.oroinio 'da produção Rua 15 de Novembro, 59Z --- nica - Hemorroidas, etc• .....- �
um fazen'deira brasHeiro, que tri- papel, o Bo�etim Tr.lmesh-al - 1.0 Andar:. Telefone, 1345 ATENÇAO: Consultas em BJumenatl no.' dias 2_' II 3:. de·

f��� �Gr��;:�:�di�ieu� e:� :�6r�:t�:����:�e!t�: ��� B L UM' E NAU �:� --- cada mês, no HOTEL ,HOLET7·
.�...

prego jUdicioso d� grãos selecto». produção duas vel1)"S .e meia DO',

nadoae de adnboÚ cuítura ao

��{�r��i;:;IEm jülhõ--neila capitafõ-IV Congresso
_A���::_:�O::_d:_ :' Inleramericano

NOVA IORQUE, 5 (UP) ..:... A
unica solução pratica para 'O proble
ma o' abàsteeímento a América

'l1emas ofid"ais do.' certame que tem o patrocinio. da COnllssão,
!!D IV Centenário. - Duas exposições de obras de engenharia

sanitária
Patróeínado peI:l Comissão do te da ímpo. tante reun.ào.

IX Centenário e sob os auspício); PARTICIPANTES'
,

.tla Assocíação Interramericana Foram c·.);nv,7dados e deverão Os teroas oficiai:. do certame

Li ...IIIi_-Illi---------_--Illi----! � ...--_-a-lII1,
ed ,Engenharia Sanrtáz-ía, ,'I'r: participar dos trabalhos, dcslg- 'serão,os seguintes: 1 - Planeja-
realízado nesta capital de 2ú a nando representantes às seguin- mento, Organdzação

:

c Admínte-

31 de julho próximo, o IV Cen- tos entidades desta capital: Ens- tracão dQS SiI?�lrjr ' 11n, Engo

gresso Interameríeano de E'ngt: títúto de Engenharia de. São Pau nharta .Sanítâría: II _. Sanea·

nharia Sanitária. A entédade pro lo da Via�.ão e Obras Públi,,� mente Gerali III - Aba'i':,cimell

-motóra do certame já distribuiu Sec.retaria da Agrteultura Se.to de' Aguâs�":::_SistE::H!l rle Esg-J- '

Telefone 1345
entre, mais de mil associados que cretaria da Saúde e Asstst eno'a tos; 'IV -. xte::tàmento-'dp Águas

'= r
,

' ,', '. ' c,ongr;ega, farto material de pro' Social Preí'eltú a D t t Co Abastecimento e :R,f'}:idua::rIllS:

,

::
.

',.- B,LU M E"N A U Rua 15 de 'Nov,elllhro., 592, ,1.0 Andar - S. Catarina __ paganda sobre ar.: com!!moraç6"<
,"'i r, epar'anH'n o

,
� � d:e Aguas e Esgotos. D�'partamen V - Qúlmica Saniinrip, f' Mi·

"I:]I1mmlllltlUllnn!!llIInll.!.'nmmlllllllllllllllllnUIIIIIIIIUIlIJIIIUlIl!lllllllml�1II��lImfll'UIH\I"lllIInlllll:::
<lo IV C:_ntenário c ('specialmrn h}s �e Obras Sanitárias, Eilcoia Cl'obiologia e VI -- I-Jl1:,"'p d' En

"_� I
'

"
'

'

._ politecnica FaculdaJe de Hig-i- gcnhBria Sanitá:·ia. :'f:
1 :;<)5�ií(,õ

, fu'h:.!i:'Jl:!!!I ....!I:IJ:h:JCh:I!ô.!�Cl, �i!.��! �ne e Saú.de Pública � Escola �e solem's dI'> .a::"!�t1l-':1 (' d,' ence "Il

, , "

. 11;: Engcnhal"la MackenzlC;' D€verao :1" .-Iro SI dia l' '2 lI:-':él .I:;'S J1'O l:lst!·

ii j
tu.mbem pa.rtic.ipar. atrave.s de

f ui·,; ·'f En_;;c·,h'l.";.L :J,:; (:"fU';;'" :ta

I
I

-

S' E
.

1 dE! (..oJ8 I'olitér>lÍc.1. i:�elllVt' a. s"!,'

eg?-çoes, o ervlço speCla e

Saude. de Araraquara; Departa- S1! 1,lcnárh ;;",". O pl':';�L·,.nl!1

i1 menta de S!.lnearnento do Ric ir" I�i v.isHa.s ;3 .,1) 'JS ,ô:lnit:�'hs

Grandl\ tio Sul; Ministério da:h ·.'ap·tal. pts::c·.J ..; l.wh '·dada

!� Sn.ud\'; D�partall1ento Nac:';n'1J" at· (·dor�;;. 'h;.:·"�., " t..�plo" ,

�I de Saüde; Serviço N�cional '.:in Can�pjl1as c tICl1 b8�i.l�J;:'�U� de en

'< .. ", , (.�(�I·;· 7nt�nto.

1;;11 .Mala,ria; SCl'viço Nacion!l.l -le F<

i!iíl brc Amal'f.!la; Esc.Q!a .1(. El��·'1' EX:!:-'i)i'lJ l..�õES

iv.l nharia do l:)�u'lmá: S:>c 'erl:lde dr I OfereepndD .,-,,-li.1Ra c'·!abúra

�j� . Engcnhar Í·�.. do. Rir (;l"�ln,_".� dr i <:ão ao cEr1�rl.l"'. I' St'rviço Esp:�..t

��: tSUJá Clube d!' En�cnh�rlfl_.. dr' cj.-;J cn �·I;HT., ·lli�h.Lra do ��n1\js"

�""'li
Hi'J; de .T:Ul(�irr•. p!' '··At)': �� Muni' tério lh S�,úcl,: <I>;·'·:lbu.'r-:t ,!lilha

I cipal dp.! Portn :'\�:��l'\�; J��·�l)la 'de !�t"s tIl' fr,ihc"'C:; !l� p·:lVO SO�..... e

JCngcnharir!. de. 1-)or� 'J j';_!I_.:::;T"; E.s· i_l..!:;.·;i!ÜÜS Hg-úl!rJS ao (.(.rtanlP bEm

Iffil ('�h N?.c;on:ll da �"'3t;: "C;-):"�s' romo ('):�ibirá. nlaquetos de (�

�J f S�!.O do V;11,:, (!n q"'-.n P"'::l,""'lf'!;':,' J 1;r.a.t: nubh�:-.S' e- �11�""'e�' d:-c�en...

(�� ·i (�ui·ltzp '!J:<lir:()s dq� f�f" .,t..l'�':J··r_"·F {t�ri;J;. C. Depar: . -'o" r',' ,:.'"

;!.!=!, ;')�f".� r:"',;5�i.-:.n' T):'p'1"11 ... (F'" ..1.. I ":'.'U'" « E�3gútOg .'·f::J·, :_-:��.t ..
·

Il�j ,'o::i:'Jl"?PQ TniW�y·"pylf>!·i(':·I\) 1·1 �:n t 1 pron"0tt'u .:,�·f": r"'/'�' �"I .. :-' J:r�t '

ft:l� t
,', '.:-!.. f'�:I:�·�:�:i'" f 71:::'''''''' 1 ., .... 1 rlUCl!lDi�:�Hltr'" -:1 ': .�} "_i.-� ,,-, ......

I�]f J r"':.':"" a C!r.(' ""'''l''íl'''', ��-rr(' r'tl!·�':�(!··1 �lh[tr.+(.'f'!:i.t1Yl') �l. �t�d.' .. ..J\ 'n ....!1 J

i�i � ��:!�-nceC'�'" .-:::'� :
.,": :.' l::'{ j,� ; ��:'1�;:� Y��'��"�;f��i

"

:í:,"� ',: �:;;:i�'�11....; "Y Burr">'lu. ! Polltecnlca unIa EXpOSlf;;C, .,cc ' ..

I�l: A Comi�iio OJ':-r:l'�i"arl'·"·l ,1 ..
�

I

i co-Cientçfi:co, e em loca1. '!, ,-PC'

c'l�j:
:,

�:soMo:ei��e��t�����ho,eClga� ! �:eo�:!��, �:�������r�� p;�����:.
:;,_", ffi,' passo que a AsSOClaçao Inte:·a.'l1f na..

ii! --IH""L O J O H I l! H II W ABE-
.. ·IJii.._ll,:. IMPORTA.DORA

O'TTCA ESP-:l:CIALIZADA - CONFECÇÃO, DE JOIAS
. FINAS

'

�,'

,K U R Z E 'B E R I C H T E
DIE EINRICHTUNG DÉR CARTEillA DE

C O L O N I Z A ,e Ã o

RIO; 6 (lVleridional) --�Fina:n:zminister' Os
valdo 'Aranha lüit die erforderfiéhén .Massnahmen ge
.troffen, damit der Kontra,kt zwíschen dem Schatzamt
und der Bank von Bri3.silieIi bez:ueglich der Cartei
ra de Colonização baldigst in Kraft tret€ll kann: Die
Kolonisations-Abteilting wird der Bilnk Von Brasilien
u.nterstellt werden Urtd soÍl ihre Arbeit 50 rasch wie
moeglich aufnehmen.'

.

. PE'(AS LEGI'TlMAS
Willys - Overland
"SAMARCO S. A."
- Blumenau -

ÂRJlGOS' DE INVER..

$CiUIMENTO "

. D'A , �
,

(ASA· BUERGER
NÃO PERCA A OPORTUNIDADE ,

.'

"

. PREÇOS NUNCA VISTOS EM ARTIGOS DE

INVERNO ,
w'

O'ASA
505 '" .. Tele fone: - .. RlUt�ENAU153 4

"

de Engenharia Sanitária
rícana de Engenharia. Sauitárie

tem como presntntr. o prof. 'Lu
eas Nogueira Garcez, goveznador
do Esta,d·). ; ,

TEMAS ,OFu.::IAIS

Relógios Omega, Rolex, Eterna, Mido, Cyma. Eska. Stu.

i;o, Tissot, Classic, Junghans, Ki·enzle, Zenith, internatíonaJ,
reger; Artigos para pres.en'es - Porcelanas - Crít?is finos

Joias em ouro e platina, Alianças de todo,s os tipos e quHates
no mais fino acabamento; Canetas das melhores marcas

Parker e She3ffer _ Grand·e sortimento de relógios de Me-

sa, Parede e Despertadores,
'

Uma O'l"gauização qUe quanto m:l"s cresce mais vantagens
oferece·

REJJOJOARtA SCBWABE DE ASWALDO SCHWABE
1n,UMENAU - Rua 15 de Nov•• 282 -'Fone, 1546 - Caixa

postal; 391 _ EÍld. Telegr.: "Beloschwabe" - Santa Ca.
-_- tari�� (ao bdo da Casá das Tintas) ---,

------

O Serviço de Assuntos ComcJ:>-! b) Nome do respo>nsá.ve1.

elais 'da Secretaria do Trabalho,; c) Endereço completJJ·.

Indústria -e Comércio, d<t: São 1 d) Fontes d'� refer0nci'ls.

Paulo empenhado> em pl'JmovEr I e) D0SCl'iminação 'das mercado

a 1nt�n:sificação. do iniercâmb:o' rias que oferece, com as condi

comercial entre as diversas re, ções de venda.

giÕ'es do pais, comunica a todos I f- Descriminação das m�rr-adOl'

os comerciantes que pretendam rias que pretende compra.r.' COlll

fazer pl'.rpostas de ompra ou de ns 'C':míliçúcs.
venda. de Iilercadorias ao Esta:)

.

,

,

do 'de São Paulo que' recebe 1o'S" .A remessa. das prol1o"tas deve

sm; pr.opostas, digulgand<r:a.', um r scr feita ;para Q s·eguintf' endere'

pIamente. pela. Imprensa e Radio: ço: Serviço de Assuntos Comer

ou encaminhando-as aos j·nterfg. j cia.i� d;_l. Secxtar�a .do TI'IIl:m,lh.ot
sad'''s, gratuitamente. ,. t IndustrIa. e ComercIO -- rua B,lf

As ,propostas dB\"':m !!onter: '/ rão 'de ltapeUninga. 88 - ,1')' an

a) Nome da f.irma e n.o de

imf
dar - Fone; 33-5811 - São Pau.

criçãc na eRpai-tição Fiscal Esta 10 - Capitnl. Estado (1 (' São

dual. ,

.

Paulo.
'

CELSO
DESPACHANTE ADUANEIRO

1'>1 A' '.I: R 1 Z,

Rua Bsl)itnng2' 23 Edifid, 'Próprio. 'l'dcf,;me, 213. Caixa Postal,

.. l�!''''''D T"!!�r..... nBRANCO" �_ SltfJ FRt\.NC!SCÇ) na �m..

SANT,!'. CATAR!!-'_';'

1F ! L E ,,, L:

Praca. Gpneral O!"�:}Tlo. 11:; - i�difi{,H,) a�,A'\r'T't: .J1T"'_.íft �
_. r�rf"\;�

D'('ópri('l� 32 - Telefonp, 4..773.
CURITIBA ;>,\J.;'.� ,. '.".'

, ,"

'

---0-- --0---

L'\1POR'L�üÃO - EXPORTACAo E CABOTAm·;\\'�
- QUESTõES ADl\IINiSTRATIVAS -

!)em como todos os serviços,juntQ à Alfândega de São Francisco do Sul,

.ão executados com pontualidade e presteUt. d'spondo para êste fim de

.:ml> organlza<;ão perfeita com escritório� e té"nicos.

Dispõe de páteo8 para c1,epósito de made!r:! junto ao quadro da esta

!:.io e !lOS trapiches de embarques da Ponta da Cru:z:. bem como arma

�em pata depósito de mercadorias em geral, junto aos trapiches de tllm-

Darques na cidade.
'

ENCAttREGA'"5E DE EMBARQUES DE MADEIRAS E DE OUTRAS

MEBCA'OOR.IAS PARA' O EXTERIOR DO BRASIL E LOC.ALIDADES
'BRASJ1:.ElRAS.

'

'mAD1CA.Q :OE .!llA!S DE 20 ANOS, DE SERVIÇOS CONS'l'ANTES A'Q
MAlQ:RES l'lRMAS lX> ESTADo :r. :00$ �S'l'AlX)S vrsmEOS.
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':u�no de primeira, qualidade

.i l n ;_1�';.-

1 :'. l'l1iê':'i':1 de leHe,
1 � (!L' chicura de ccguuc.

a fur+

Sub-Prudut cs d:r í' ':",:00 r1:- I',�d:-.:a e d. Petróleo .

. Imperrneab i 1 z; 11 � :Cc' "!:, .'., f." ade ira. F':lTOs e constru, -

ções €'11 0-''''' i
. RCP�';:'S�i;l��ç'c;� f lt_Jpcr -- ':'.[2 It8��11 35 - 'I'elcfoc _

ne 1135. I�-;--ll_il.{E�'� ...!.\1J
-

�lmmilll,ím;l;l.:l;,,';:;�:'!;::··!;;!;),::;�,'1nn;;;m�mmmmmllllmh�

f
,

\
{ ,' .. l

'\' !

desde ti safra

atê â manufatura�

1 t t •

'_'" 4 1
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Vencídn U. f:_\i(�C d(� gelu'ar�i)e�

I que
a CÓIJll do Mundo proplclnu

aos ctip,n·tit;Lu.s de tudo o univcr
"0 e cumprldo, também," o 111'0-

; grurna d·:; jog-o,<; tio TUJ'lleic) ror
-cío, cujo campeão foj o PaiS�l!l'
jlú. no1H�:_;L1. �t{lJ'Jde jú .. quo c;resc�'
'o i·ntcr: Bse do público cm roi-no

dos e�pctãcuJes f'utr-ho list íccs
,

que assinálarã,) o inic,'o do Cm

T?clgante campronato profissio'
i nal da Liga Blumerrauénse;' com
.,

a participaçáo de cito tCP;'CSCl1'
h"çõ·s. '

A estréia de t.cdos os conccr
.

�

runtes no cobiçacl;) titulo d -: lH54.
nu. tarde do dia 11 do mês (TIl

CU!',SO, vem sendo mais 'díscut.i

Un entre aquulcs quo tê:;:n 11

"esporte-rei" sua principal dis

tração, SeU dívrrt ímunto ini:;ua'
I l�vel.

.

•

� 'tltIIIUIUli!IUHltIUUlliHlUIiUUHtIHUUlI111I1UnnUUllHlmmIUJIlII':;
{�l)m:; U1!1 d"H� )H!d' � ::

imprK!anil,;; ou etap;J ínnurrura i M O I O R E S f O ii D ª
du cafllp·�t.JnaLo . O embate dos ; �
deis

í

rteolores, flue d1f':�'Ull "; (,U'�. A�r Alemão, Francês e Inglês) §bua cotaeâo na prefej'êl1c';J ...

n : 550 publict) l1('Joll cspetacu- :i 2
pe!Jolisticos aqul c1�srlll'uh- E' p r n rt t�· a n I r Q g a ::

os, há anos passados pud.::rfl'" � a r a v li Q "" \( -

= � =surpreendes- c COI+CspOllc!pr. istc :::I
se a turmu lJllgrintl não fk·:u ia

S A
S

impl"�ssionu;;3, com n C:ltp", ria ª (A S A D O A M E R I ( A H O • '..
=

tlo t írne ma'ls arrnac'o do E�ta- .--" =

$ =� � -

Os t.rtcctores, f1iU t:mpc:" qUO � .HIIIÚIllIHUiUUIIUtUllllUIUmmUunntHUlIIlIl11nU11I1UHl'iínnUb'"
't vã» longe mesmo dispondo
'lo qu��dro5 t,)C111 honmogeneos, a

margarcm !:.lguns raiuttados ne:

gativQ�, no outro lado do rio c

não foi' f-')r menos que che,2C:�u .

Gu.arar�i a ser vísto corno o "azu"

n-gra" do HVOVÔ'\ tal a disposí
ç,ão COlU que se atircva à l·tt:=t

contra o "p·apfu:." e títulos In-us-

Batido em
�

Iimbó. o Ju venfus de Testo Salto,
3 O

i ante o rna.tch, pois foi dos ruaís

por tentos contra SfgU!T,i o t.rabafho de Amaro

cfi Julio Bento na arbitragem, Eva,Illst.rr arnlo no camp
r cnnto

"t(!';11-ciu l da S-gunJa DÍ\�i::5ã0. 'J Ca a r..enda, apesar
.."'"0. mau

ranun
ú

dt: 'I'írnbó. um (>5 P'QVCE

I
po: c-s 960,00. EqUlpes:

candídatos ao titulo máxímo Ü<
A'" k

n0��C fnteb"l inf'eríc r, merr- U ';1)' CARAl\IURU: Ar-no, z-ac 01' e

s�u� domínícs. na tarde do últ',' Harry ; Silva. Andrade e �dy;
Gunthe,:', c Rnato, 'Walmor, ...ngo
e Schutze,

Estr�ia be
dida O

suce
r murõ

São bons os quatro mat.chca
primeira rodada. qurndo as .::ii,2 quensc.
equipes darão o máximo de em-

penho no srntído ele evitar qual- Se SOUb"l' tJl'f� Ó máxirno pro-
. quer passo em falso no .!nlci:; ti, voito 0-" ratores que t"111 ao �('\l

aua marcha rumo h ccnquísta 'lu lado, estimulado pJ!, toda a 1 r r

galardão tão almejado, prusen- cí'Ja btumenauense, terá condi
temente em

. .;' poder do Atlétic; ç5"s necessárias, o elenco bugr i
Renaux, no, para' cfe.r€!',er tenaz reslsten

.

Em que pése a vísiv-'I dísparr- chi ao "rolo compressor" '-'� ,,:;

'dade ele forças existente entre os soclatton catarínens=, que- l1'll'l

: conjuntos representativos o bl- campo de díme.nsões Ier!wéi:"1.i
. ') da' LBF c do Guarani, t;t!vE'Z venha a Sell,�íl' dif:eu"l'

. ainda' assim surge o ·rncontrc des em desenvolver ",na ha!}Lu,'.!

que ambos vão disputar, em Itou- I e tão apreciado padrão de �.:;;)"

FAÇAM SEUS

ANUNCIOS

1110 domingo expressiva vitór-ir

sobre a l'ep�'esc ntaç�ão ('�'J ,Til'

vfntu3, a localidade de Te3tO
Sali-04
Atuando com

JlTVENTUS: "Vtrn'r, Bohn "

, , 1"' E'r ld ]i",artin.s (
n18is dp'semba .-uT�J [la; ,a, a, ,

90 minutos dr; Strucl;;; Krueger, Taur,io, Si'�g'
frjed, 1'\'-erne,r e Muller,MORITI laçD, durante os

hCRtilidá�es. ?sEinaJou a. ·':'xp.!"'�s"

I
siya vantag€lll de 3 teni·]r.; con

tra O do,; juventillOl", iniciando,
as�inl. au�p!Ci'Üsanlentl\ sua CBD!

'panha no importante cfrtanH�.

,
Nn primeiro "half-tinH!" já

'\'cn�iét o qnadru till1bDCnf:·� po'

,�.xO, pIUe,H l'tI I.;"Jnstrllido aos 12 e
,

:12 minulos, 1'01' inicJ'lllét!io de

Sdlutz� e '\Val111or, n��Jleet.i\'a-

De EDMUNDO MORITZ "

ltua {Trugual. 30 - Caixa Postal, 74 - Telegr·: "l\10RITZ"
.

--I.TAJAI--'
Fahrlr:acão de Oal:urças de 20. - 30 e 40 ks, - Bombas Inglesas de

,I l:� - Eixo paTa se fr;1S circulares - Filradeiras horizontais lia
.

ra

.

rnontag-I.'m ..m :lrnwção de madeira - Ferragens completas -

"erra fita - Plaina, sImples, 5� cento de largúra - Cilindros pa

<:1 padarias, moelldas pára cana e dragas completas para areia e

:",dr"g ..lho� - Oficina de fundição e estamparia Projetos, 01'

,);tmentn, .. demais Infonnllt;fH'S na Fállrica.

NESTE J.ORNAL

I '.eD .. IlJt: "(1 JOr:r',AL",

lnt�n1.0.

Aos 28 minutos do pprír.dn ",�r'

r3ddro Hurgiu o t.erceiro l',':al 'Ler

{'unullurú, .assinalado �1jnda por
'\Vilhllor, a figura tnáxiIna do gr;]
fitado. Nç� nlinutos_ fin::is do

encontro coniararl1 os YiEHante�
com ótima op)rtunitJ.adE' para l1.:

llotar s",u t<o'nto de honra. at.ra

vé�; UIllU p",nalidad;: Ina';!'''

l:luito !JPlll aflonL:ldrt 1"'lu árbi

t I'�', " ',:l]tll fei dC:,51Jcrdi<;arla PU!

unI ·l.;OS !_d �t(_,H!ll·.·� alvi-('[']e;J('.�.

\
J 'da 'lprestml''';ii:.1 que r";,, (!I'�'

�10 111tJH:::itxuU (} ponjunto dl_' rri;_-:ltO
'. 0ta.. l" Pl'f�Jl:!,l';Hlr) vara ('�HII1JrtJ:llis" �

did·; ':l�_F; lua::::; futul'i-ttll(;'n1e. f':

Ah,,, :

(JUra0 tilude
ssumida II Ia con
arguida,

FLORI t;NUl '(H�l::;, lj ! A.N,)

I-:Í:i dias, u díreinrh do C. cic

ftfgal3s .L-'lIdo Luz, d{i Sar!f'l L���

t':1rinu I solicHflll l)J·rr.llit�.:-�iio ti

1'! _ rt. -� IjrocurD (ln;�. os

��{'nh's do Clube d(� HeJ�··ijJs"., r nolOJ,!}

INDúSTRIA E '(OMéRUO DE
_ lVluiri7.: I T, A J 11 I �

qUl! 0- {'(,'l'tr'l'llf'"
.... lEria ser -l rP.tiV.l'':O, 111rlS s.-:
a p<il'fjejpa'ião de r'::'D1adol'L':; lU"

g' nUnos. POr out,,,) lado, oficiou
·'a Federação Argentina de Ilc-

1110, que tal medido, se p;'endíu ao

fatO dos atlHa.s portcnhos ni"o
terern con1par':c,�(') à cornpeti·
çõ- s anteriores, cln nosso p:lÍs,
assumida pc'los tiir;gl'ntes c,-:,e
dense.s. Para (stc ó.t'gão gD\"/�·rnu· j.

flcntal. nâo compete ial 1 eso!u- \
ç:io ii C.B,D .. D' ',:H alça,l;i G t.CND o din,ÍtJ de proibir a parti·' I::ipaç:io de qualqu:r :FederaçãD e$-,

i
traag·�ira em prova, aqui ,1" u1iza-1 i
das. A C,B.D. poàia, apenas, ne- �
!tal' .perl1\is.sü.�) à sua filiada' ele �

_
t n 1 G U I: ( O U f li 11" Q U li"

_€fet·:var o c I'Lame. SeOl'e o u:;, I J L r A II: N \. l1 t t
sun.to foi enviado um ofíc:') ii '�_.-",.I!P''"'''���1íl!'���o.��j't�UII!:''''''i!!il_��

Em!. Tclt'gr.! "INCO"

CBp!1:.1 •• -._ o ••

I<�ulldo de Reserva
Cr$
Cr$

'50_000.000,00
46,000.000,00

31:3 ;)4, mais de
96 000.000,00

Cr$ 879,000.000,00
.'\GENCIAS E ESc.RíTnRiOS NAS PRIN'CIPi\IS PRAÇAS no ESTADO
DE SANTA CATARl NA, NO .RIO DE JANEll{O E CURITffiA

DEPOSITE SUAS ECONOMIAS NO 'INCa' E CONTRIBUA, ASSIM, PA
RA O AUMENTO DAS POSSIBILrDADES DE FINANCIAMENTO DA

-_ PRODUÇÃO --

LI ..o
N

MERCADO D�

Revendedores Autorizados
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RIO, I) (Mcrid.i - O ma-,dareccu o gabinete do sr. oficial de dia, um aspirante nheir(:, tambcm foi cspan
jor l\Il_ilton Dia;.; Moreira, as coront'l.Joã;} Ururahí de Mal a c:mparccer a prisão para I cada. Só com 1;llnt-ervcnção
sistcnle 111,ilital' do ministro galhãGs, em nota distribui· restabelecer a ordem. Lon.1 da guarda conseguiu-se ini·
da Justiç8., prestou declara- c:a a imprensa. I ge estava, certamente, o as- por '3 disc;iplina, 'sondo os

:;ões a respeito de:> inciden- De fato, aproveitando-li';!, pírante de supor que maus rebeldes auiua:�os em fla
tes provocados pelos comu-, da solenidade que na OC1::"! momentos o esperavam: foi grante, pela autoridadc com
nistas no quarteT d�l Foliei:!. sião era promovida por mIl"! brutalmente agredido aso'" potente".
:VIílitar, ondü lOC encrmh'(l-' tivo da visita do coronel w� ! CDS, ponta�pé5 e cadeirada;�, I MARINHEllLOS
v:un r::colhidos. I mandante da Policia Militar: pelos llref,OS sofroendo feri·, I - "Os comunistas em �-

P.::rgunt�(to se, (�t: (l-; da Guiana Francesa ao cita- mentos tais, que baixou Eó'm preço, serviam na gloriosa
C'lHera .uma r�beliã(, CUrto iI do R'egimento, os presos em

. seguida, ao hospital. Um te-IMaril11ta (le Guerra, onde
82 nOLCl::lLl, 2.ssnrl 32 ,.,

_

'res- questão desrespeitaram (t nente, acorrendo ao local, um del�s chegcu a s'ubsti
E:OV o major ].\"'.ij',·'1 � '-1':'21.- Hino Nacional, obrigando (.1 em socorro de scu compa- .....�C1U1 n'l 2.'1 pagm& letra L)

DE NOVE1\1BRO,

Nas diversas cidades onde
tem �Je exibido, Os estudantes
de teología de São Leopoldo
são vívamen.e aplauJà'�dos 'na
apresentaCão 'dos Seus apre
ciados e notavaís espetaculos
�.0áÜ':l 5, 'O que 11111)S tem servi •
do 'como um incentivo na sua

patriótica campanha de anga,
riar donativos pró sua instltuL
cão, No espetaculo a ser a
presentado sexta feira no Ci'
na Busch, os estudantes gau, , ,

.

������:��ef.��rã'�A o:�:;::��� O homem lem um ex�boxeur como guarda-costaSr e é protegido do prefeil() Janio Quadr®�
. Imperador"; 2.0) - "Der

, .
. " . .'. "

t· t'd '"
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