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O.RGAO DOS '1)lAI'JtIOB ASSOVlADOS"

Nov.::...:os�g:...::....:ol..!.:-pe�s__n�a_ci on...;.._,_.;a...;...,.,_lis__,_,l..;a.;.......s eo----n---.:....lr--....;..a__O�S,.",."..,_C..-...,_h.......in�__.esê�'s�����j;;TAIPE, Formosa, 20
(UP) - Avióes nacio
nalistas chínêses afun
daram ontem, dois na
vios de guerra comunis
las chínêses. -Em segui.
da, a aviação nacionalis
ta com a ajuda de na

vios de guerra tarnbern
nacionalistas, assestou
novo golpe as concentra
:ções de tropas comunis
-tas em torno da ilha
Quemoí.

MANOBRASSOLERTESENVOLVENDO
AS CLASSES MILITARES DO PAl/S

.
.

lea�ao �as For�as arma�as coolra as
ICllaçOes apaixonadas e perniciosas

ANO x
--- o
BLUMENAU,

RIO, 20 (Meridional) - As For - de realçar a verdade. restaurando
!:as Armadas fizeram divulgar, on- a devida confiança nas Forças Ar
tem o seguinte manifesto à Nação: madas, baluarte precípuo da ordem
"PubUcações precipitad.as, di- e da manutenção do regime. é que

VUlgadas de atitudes perscnalístas translgímos \'�om nossos intuitos
.e Uações dublaS, a prOlHlslto dos anteriores para pontilhar. Pom se

fatos que cutmínaram na trágIca quencla, aS primeiras fases dos
madrugada de 24 de agosto, insi.· acorrtecímcntos, as quaís evídan
nuam conclusões, inexatas, desai- ; ciarn o proceder- dos chefes das
rosas e apaíxonadas, obu.mbrando Forças Armadas e particularmente
a atitude serena, firme. clara. e

I
esctarees as contzcverstas

patriótica. das For!;as Arma.das Na-I rentes de suas reuniões e

clonais, envolvidas na crise

POliti-1 rações.
ee-soetal que originou esses aeon- ISENÇAO
tedmentos.

I 1 - A' proporção que se agra-
Embora conscientes. dO' ,ralor e I va a situação econômlce-financeira

do reatee dessa atitude - que eon- do pai'. fortemente expíorada e

firma. a. maturidade das Falsas Ar- dehatida nas polêmicas polltico-'
madas, totalmente alheias às pat- p:.rtidflrias destes últimos meses. o
xões polítI(;1LS, mas fiéis à. oldem cuidado primordial dos chefes mi
e aos preceitos legais de nosso re- litares foi isentar as Forcas Al"
gime constItucioni\l - firmamos a. rnadas de quaisquer- participações
Intenção de não antecipa.r declara.- em tal sentido. conservando-as vi
Ções pÚblicas em tal sentido, 1._ lfilant-es e prontas à manutenção
guardAndo qu� as proprJas conse- da ordem' e do regime. não obs
gUendas dos fatos evidenciassem a. tante as Inquietações que se es

l"ealldade de nossos nropesítos e praíavam em todos os setores mí
que. amainados os apaíxonados de_ Iítares e decorrentes das críses eco-

, bates fosse,""os dada a oportnn1- nõmíeas, sociais e morais que a
dade de setl" regist.ro verídico e se- vasealavam toda a Nação. Entre"
-r"no para. (lo ulterior julgamento tanto. não é preciso irisar que es-
da. historia. tas nnalidades foram disciplinar;.. -

INSINUAÇõES mente compreondídas e mantidas,
Contudo. acentuam-se tnstnua. até o nefasto accntaeímento do dia

ÇÕC3 pérfidas contra as Forças Ar (Concluí na 2.:\ pát;ina letra 1")
madas, er.igindo !:imediato revide;
acusações solertes são tcndencto
samente propaladas, procuranõo
gerar dzsconfianças e animosida
des perniciosas das classes traba
lhadoras contra as CQrporações
Militares. doestas. calunioscsr �s�p
arremessados aos nossos eheres mí
litares. escurecendo a sensatez ue
suas cfuliberaç� patrloticnll e in-
duzindo ambições contrárrae aOB 1· ..-----....-_.....__---_....... ...... - -....;..-....;.--.....----.....- .....----- ..... ..... ...... ..1
sentímentos cívicos que Imperam
nas el� armadas; J)Ubllcaç�s
6esporádicas são comentadas. de
turpand!;) li legítima apreciação da
\'igüia e da atuação oportuna das
Forças Armadas. consclas de SUOlS

responsaoüídades e de seus deve
res. perante a I'átria c " regime de
mocrático.
Asslm, em face de tão impatrlO'

tieas agitações e. principalmente,
considerando que o momento atual
exige um clima de união. compre
ensão e trabalho. que proporcione
um ambiente tranquilo e próprio
ao voto livre e coriscíerrte, a par
de uma sensata cooperação com o

goy,uno, em tão grave conjuntu- ccrncear antes do fim deste
za e. ainda mais, com o objetivo ano, Contudo, exigiu que se-

Apoia
France
Deseja as garantias do pacto de BruxeI3S:Ed,;}�5�in:t����gd(fu,f{at1C�[Estrasburgo, França, 20 jam dsdas à França as garan, Bretanha deve ter maior re�I�' poria ..voz do Departamento(UP) - O premíer Mendes tias previstas no pacto de ponsabilidade no sistema d'a- j' de Estado, Lincoln Whitt, re..
France revelou hoje que a- Bruxelas, de 1948. em vez das Iensivo europeu- , CUBou-se hoj,e a "confirmar
poia o rearmamento da Ale, garantias do pacto co Atlân, LONDRES, 20 (UP) A t'c u desmentir" as ínformaçõesmanha ocidental, que deverá Grã Bretanha está disposta a, d � nue as propostas do chefetioo Norte, como deseja a associar-se aos planos fran-1 do; governo francês. Mendes!Grã Bretanha. Ao mesmo ceses para um novo plano. France, concernente.a uma

tempo, reiterou que a Grã- destinado à defesa da Euro-' revisão do tratado da CID
-'---------------------------------......_ pa ocidental. Contudo, para !.j. ..;...,------'--..

'Pessimismo sombria ����o:d�r.�::niso 2a�:r aaiiu��� CONDENADO O DIRI ..

Ad III F
-

81'
conc·::-ssões, fteeitando algu-

ESTA UAL O t I
-

-II e se que a rança oao acel ara 11?�-? clausulas do pla�{) bri- GISMO - D -- Icumen 8 opa, uno .

-

forlul� para o rearmalenlo alelão
1�\\�hOj�,��lar����: ;1�'{�·,:"';;;� Esclarecem asforçBS armadas seu P3Jel

flltIl������ª§ na deposição do presidente daRepublica
que toma RIO. 20 (Mer.jp.1 '_ Eis cimentos. Alcançou. pois, oUva. particular ,op�ial.· l,h·Temen-

como se manüestaram sobre objetivo dos seus autores q1lt!te, estimulando-a. e 11lão! lhe. crira.n O manifesto das classes mili� naturalmente, há d.� ter sidodo dificulades. NIOI- CUT&:Ji da. ex- tares exn<edido à ultima hora o de esclarecer a opinião pú-posição o. :oro Costa Porto afili' de sabado: blica sobre .o que passou.1lIDIU:
.

I ' : "Mar.échal Dutn - Acho Beruard'es Filho - AcboliA COFAP se;rtá 'cxtinta dentro. que o dlQcUlTlcnto esclareceu que, a rigor, o manifesto érade quatr.o meses. pois o genexal bem o papel desempenhado dpsrncessar_id, pois visa de.s.PantaLcáT.) P:essôa aceitou sua pelas Forças Armad25 e his_ truir as acusações iniundadas(lresidem.<:ia para. extingui-la". ioriou com precisão 101'1 acollW. verdadeiramente perfidas e

CARGAS
Para Joaçebe

IUO, :'.0 (Mm'idion,al)
Durou duas horas o despacho
coletivo de sábado, do Presi,
dente da Repblica, noticiado

I
como "reunião ministerial" c
que não paSSOl1 de um deba,
te rotineiro dos problemas ad;
minístrativos. econômicos e
financeiros. D.iscorreu o mí.,
nistro Lucas Lopes sobre a
"batalha 'do abastecimento",
fazendo um relato da situa.

Expresso Blmnenauellse Ltda.

Fones: 1620 e 1752

tinham sido recebido com
certo otimismo nos meios di
plomáticcs americanos. O
porta-voz declarou que as pro,
postas do sr. lVIendes Franee,
transmitidas �ábado à )noite,
à r:mbaixada da França, es
tavam sendo presentemente
objeto de estudo no departa
mento de Estado 'e Departa
mento de Defesa.

Nossos assinantes receberão normalmente
çâo em que divulgaremos as referidas' listas.

da participação dos empre- j da a orientação definitiva

lentender,
a lei que regule

gados nos lucros das em- pela classe. essa exploração nos mes�

presas· pois so_?re �sse as- 'Q1!anto. ao problema do
mos moldes da legislacãosunto ainda nao fOI toma- petroIeo informou .o porta- t t d I

- dvós da Associação Comer� q�e ra. a a exp oraçao os
.

1 t d . - mlllerrus.ela ,oas as assoclaçoes , -__.;. ....._....__.............__..
comerciais com excessâo da
de Minas Gerais mostra
ram�se favoraveis a parti�

RIO, 20 (Me.rild.) - o pl)esi�

I
cipação de capitais estran

dente Café FiIhior assinou deel"&' geíros e nacionais privados
to., promovlllDdo tre�en�� .e: se- para exploração desse pro�tenta e qU3.tm funclO·nà1'10S: do duto
ministério de. Viação. Trata·se

.

de ocupantes das carr.eir.as de
aú:tilial" de portaria, auxiliar adm!·
nistrativo. eng"nheiro:> e médico. Foi
observada rigorosa classificaçãtüo
por merecimento nils nomeal;ões
que de�!.'riam obedecer a eSse cri
têrio.

Washington, 20 (UF) - informações confidenciais.
Altos funcionários norte�

I

nos meios do governo rei
americanos admitiram, 110-! na um "pessimismo som

je, não haver quase nenhu-I brio", apesar das novas
ma perspectiva de que a propostas feitas pelo pro
}J'rança aceite alguma for- prio primeiro ministro
mula satisfatória, para o francês.
rearmamento da Alemanha Maior contação para
Ocid�ntal. Segundo essas Cllpar a prcsidencia

da: ONU
Nova Iorque, 20 (UP) -

Considera-se certa Que o

holandês dr. Van Klefeml
seja eleito presidente da
Assembléia Geral das Na
ções Unidas, para novo pe.
dGdo de sessões. amanhã.
Com efeito, já boje pela
manhã, van Klefens tinha
garantidos vinte e nove vo

tos, parecendo certo que
triunfará no primeiro es

crutinio sobre o chanceler
'tailandês, príncipe van

Whaitayakol1. Este ultimo
é o candidato dos EE. UU ..

RIO, 20 (Merid.) - Espera-l c.nntu os trabalhos realizados
se que noS primeiros dias da para aumento dos v;:mcimen�

. semana entrante reuna.se a tos êl.a magi.stratura. TarnbemMostraram-se, aSSIm, os coplÍSsão interminist-el'ial das I s·::rviu para subsidio - o- -plaUQcomeraiantes -favoraveis ia Forças Armadas qu� estuda- geral çl,e reclaSsificação e
intercessão do capital, _ ao rá conju�tamente o au�e,nto rilajl:!_stàmento �os cal'gos --.6
1 d d PETROBRAS d - t d�s v-en�lment:s dos mIlIta,- Íunçoes .® serVIço publico ��a o a

•
� e res. AdIanta-se que os estu_ ra tramitando pela CamaTavendo ser criada, no seu do.s do Exercíto revacum em dos Deputados. \.

Preocúpam-se os mé·
dicos com a saúde do
Papa

Cidade do Vaticano, 20
tUPI - Revela-se que o

fósforo

IDFD5CALl

'Ilegais todos os cOli:és
inter-sindicais no país�

iôdQ cáldo'';
---_---.- ---- - -- - - ----

NOVAS NOMEAÇÕES NO
MINISTERIO DA VIACÃO

•

os comités e comissões in·
ter-sindicais que andam es

palhados por quase todos
os Pontos do país. Na reali
dade o que eles represen-

(Conclui na 2.a páJ;ina letra. Ll

tam são pontas de lan� �����.o��comunistas nos sindicatos ii' g

organizados daquela forma ��
p.

��
para melhor agir e agitar os � reClll a se §*
meios operarios. Diante dis- Q -

Iso o ministro Alencastro �
PORTO ALEGRE, 20 (Meri.) Guimarães vai dissolver to- Um cortador, um aUXi-1

- ° Tribunal Regional EJ..ei.t·(h'al
nego-u ;x,egistrlo à candidatura do dos e vara executar esse liar de cortador para.
sr. Manuel Vargae,. flIho dtJI fa- pensamento lançará mão de fabrica de camisa á rua

... lecio. dr. Getulio Vargas â depu- todos os meios ao seu al-

i
15 de Novembro, 139B,b.iiada f�eral. so� �undam:�t?' de cance inclusive apelando pa �:i1

que na.o se desmoompahbllizaraJ -

d P l'
fone 1676.

ino !d�vido tempo. A decisão. f!Oi r� a éooperaçao a o l-
•

lomada. por unanlimidade. . Cla. ��'1���W����
- - - �--

RIO, 20 (Merid.) - O
Ministro do Trabalha, de�

pois de exame de todos os

aspectos da materia, con
siderou como ilegais todos

NEGADO REGISTRO 'A
CANDIDATURA DO ·SR.

MANOEL VARGAS

Festa do Lançamentô da Pedra Fundamental da nova Igreja Evangélica
'co ,,,'00 co,�,=�!'=_!I.���ava M Sêca = BlulRe��� = 10 de Outubro �� __ 195�...... ; ......�.J
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Juizo de Direito

I� EDITAL DE
II .1outor RaGul iI.Jb!'t'cllt 11llc'l"ens, ·Juiz !\ub�li1ut" tIO' exer

I
"íci(. (I" ��\rgo de Juiz de Dh'citu da. Comarca de aio do Sul,
E5tado "" :Santa Catarina, na, forro:.. da Lei, etc.

__----------
......--�-��-��������-_: E'AZ SABER aos que o preeente c'dUal virem ou dele conhecimento

tiverem, expedido dos uutos núniero' cento � quarenta e nove (149},
de mrl novccentox e ctucocnta e quatro (!95""�, de NOTIFIC�ÇÃO, nos

quais li' nutiflcunte ANGELO M1ÇUEL DE CARLI, é notificado LEO
POLDO ZARLING, que ora se proceasa perante este .Juizo e t:arlótjo
<") Eseriv.ào que este subscreve, Ilio foi dirigida, por parte do procu
rador de. notificante. Doutores Mario Mafra e Pedro Cavalcantí d'AI·

buqucrque; a petição çi!) seguinte teór: - "l;\:ln'1,. Srrr, Dr. 'Juiz de
Direito da Comarca de Rio do Sul. ANGELO MIGUEL 'OE CAP.LI, bra
sileiro, casado, Industrlcí, domiciliado c residente na çidade de Caça'
,', 1', E';tado de Santa Catarina, por seus advogados () procuradores
Jluüeials infrn-asstnados, vem com o devido respeito e acatamento,
c':!l'êr P requerer o segllintt:: 1.0' - O Suplicante em 30 de marco
.lé 13.19. Pl'OpÓ5 contra LEOPOLDO ZARLING, uma ação de rescisão
de contrato com pedido de indenização de perdas e danos decorrentes.
Vencido em prímeírn instancía, o réu apelou para a instância supe
rtcr mas também ai não Igrou êxito, pois o Colend'::! Tribunal de Jus

tiç: do E�tat1o, �m Ac. de 18 de dezembro de, 1953, confirmou unaní
: mernnnte a decieyâo do MM. Dr. Jui>'l da Comarca. Temerarirunentél' e
'Com o evidente propósito de ganhar tempo, o réu tentou ainda o B.Bc
'CURSO EXTRAORDIN'ARIO para o E. Supremo Tribunal Federal, mas

.ste foi den"ll"do por não ser evidentemente, cabivel. 2.0 -:- o supli
cante em lf; de junho ClJ ano corrente e de posse da CARTA DE SEN

TENÇA, iniciou [1 execução contra Leopoldo Zarlirtg, pedindo o paga
mento da importância da indenização acumulada com os Juros de cer

ca de um milhão e quinhentos ,mil cruzeiros (Cr$ 1.500'.000.00). Com
mtuí tos protelatórios, embargou o éxecutado o pedido, estando "" res

pectiva audténcia de julgamento fixada para o dlia Z4 de setembro
próximo. ::.0 - O executado Leopoldo Zarling, pntretanto, querendo
furtar-se da obrig';ç50 de Inderrízar, está Se desfazendo em cvidente
fraude (·e execução, dc seus bens imóveis que constituiriam a natural
garantia do pagamento da quantta a que' fór afinal condenado, pro
curando assim, burtar Ingcnuamerite a ação reparadora aa Justiça,:...._--�--_......_..---__.-.....-- ......-"""""=====��-I Tanto é verdadeira essa assartíva que' 'díverses corretores partícular-
mente dc imóveis estão' apregoando a venda das proprtedades 00 exe

cutado, sitas nestes e 'em outros municípios do Estado de Santa Cata
rina. 4.0 - E' facultado aos que queiram prover à ressalva de direi
to manifestar a sua Intenção médiante protesto judicial, na forma do
artigo 720 do Códligo de Processo Civil. E' de interesse legítimo do' su
plicante. para o fiin de àledár terceiros e para que venham esses
mais tarde al�g::.r bôa fé é i,gn,_Qrãncíà '4p verdadeiro c.stado do patrí
mônio do executado. que se nãº venda as rméveís, garantia da execu

ção _já iniciada. Assim: pede que V. Excia, se digne mandar, por preca
tória. notificar o stiplieada LEOPOLDO ZARLING. brasrletro, casàôo.
industrial: domicUiado e reside';te na cidade ''-<;le ,Itajài. bem' como as

Oficiais do REGISTRO IMOBILIAR�O das, Comáreas de Rio do SUl;
'Curitibanos, lbirama e Itl;jai, do protesto que ore, :faz o suplicante de
oportunamente anular qualquer ato alienativo dos bens do referido
executado, 5" feitos em fraude de, execução, Ped<; ainda para conheci
mento de te[ceü'os e publicidade" que os termos do presente protesto
s'ejam publrcados por meio de editais, no "Diário Ofici<lJ do Estado",
no JÇlrnal "Tribuna .do Povo" e, sm �À Nação", dá cidade de Blu
rnenau. Req�ler outrossim qU<7,' feit<).s as notificações e publicações' pe
didas, se�al,ll os autos do pre;;ente protesto ::ntregues ::'0 suplicante,
ipdo"pendente de. traslado. Valor' pa:t,-a efeitos, finais; Cr� 1.000,00. p, De
ferimento. Sôbr� estampilhas estaduais no"valor d" Cr$ 5,50, inclusive
faxa de Snúde, lia se' O seguinte; Riô do Sul, 13 de agostõ de 1954. pp,
lass.) Mario lIiafra, i?P tass.) Pedro Cavaleanti d'Albuquerque·'. DES
,PACHO - "Expe<;?-se o compet=nte mandato de notificação, pr�eatórias
e edH::is, na forma l)cdida na inicial, oblierv�as as formalidades legais.
Devolvido o mandado e as pr�catórias, o que certificará o sr. Escrivão
faça entrega dos autos ao peticionário, lindepcndente de traSlados:
obedecidas às determinaçijes do art, 72$ do Cód. de Proc. Civil. Cum
'pra·se. Em 13-9-1054 .. (assinado) R.::.oul A. Bl,Iendgens, Juiz de Direito
em exercicio". - E para que chegue ao conhecimento dos interessa
dos e ninguém possa alegar ignorância, mandlou eJqledir o presente
edital, na forma da .,lei. Dado e :passado nest�. éidade de Rio do Sul, em,
meu cartório. aos onze dias .to mês de seíembro do ano de mil no.

I
vêcentos' e cincoenta e quatro. Eu, (ass,) Curt Skowasch, Escrivão Jura
mentado, o datilografei e subscrevi, no impedimento dtO cserivão. _

Rio do Sul, 11 de setembro de 1954, .....: (ass.)} - RAOUL ALBRECHT
BUENDGENS - Juiz Sub'tituto em �xercÍ!;io..

'

t CER'l'IDAO
, C!õRTIFICO e dou fé que, tive ciencia para eltpedir o prese!lte
·tütfl!. tlU ili:::l !1QV.{� (�) do nu�s elU curso, às catorze horas. - Rio do
Sul. 11 d.; sctemuro de 1!J54.. (ass)�. Curt Skwascl\.

" , para crianças: :dus mais baraio.s atê

H

I
f luxo, por preços sem concorrência.

AHGUSTO DE PAULA, genro. de 5 ele ugoElo que, como es-

( O R D E O N S
.o

Nereu. anl!,'; f_ntâ"Hco cabid� d" parar, atordoou o pais, 'll A
empregos e agora DelcgadQ FIscal 2 - A partir desse trÂgieo acon- .

do f Hermg'
II baixos:
"1!I��-

.

'. .

. 'COn:Iprnr,
'-, r vender

ou trocar: I
1: Seu automóvel i�

caIt\inlião ,

1

�

,�, te:ri:eno.:·_ .:

�'1. casa.,
,

. l'
maqujna da- quálquer 'especíe:

mõveis� ou ntencílíos,
•

.

procure, sem'" eompromisso, á "INTERMEDIA'RIA"
·de Met;Zker'& Eiedler Ltda, com seu escritorío recen

.

temente, írístalado nesta. cidade áRua 15 d� Novem-
bro n.o.. 1344.Telexone N.o 1689·- A maior organiza
ção.. no ramo .erÇ. tqçici' estado.

r Não deixe ",de fazer 'o seu negocio, nem perca o
:
seu tempo, pois visite esta competente organização,
e sem demóra o seu. desejo .será realizado com peque-

despesa,
'

Vossa Senhorla deseja

da (o marca de do Sul
N,o.I I f I ( A ç Ã O' -

.u
':.

'EVAliDRO LUIZ
RAYMUNDI

��"'.'.:-
I

Atenciosamente
Metzker & Fiedler Ltda.

Intermediária
Metzker & Fied!er Ltda,

f

_que,�resentará- na ,il1tegr�:
, C!ftIBIRIBIN - de Pestalozza

IL BACIO � de Arditi
WIEGENL'IED - de Brahms
BECAUSE - de ll'Hardelot

,

2.a PARTE
ARIA: ·DE MUS;ElTA. - da

Precisa-se moça de BOfl"f;:uinilia.para.<:1 �unção
balconista na secçã'ó de vendas á varejo.

( ASA. H :U S' -A· D fi r

.Homem (ou moça): Emprego de futuro-cOfertas por
escrito á caixa postal: 195.

1 casa sito à rua Lauro Mueller
1 casa sito à Rua. AI. Barroso, 8 peças
1 casa sito à Rua Rio do Sul, 8 peças
1 cas,a sito à rua P. O. Hesse ,(antiga lVL Grosso)
1 moradia sito à rua Par;má, 9 peças
l moradia sito à AI. Rio Branco, 9 peças
I' moradia sito à AI. Rio Branco, 8 peças.
Informações: EC.AP Ltda" rua, Fl.. Peixoto, 18-1.11
Sala 14 - Telefone nr. 1150.

AUXltlAR

A t,U 6 A M·

A"

de

DE E S � R I T O� R I O

S E

( ASA,

W.iliy
( A,R R I, ti H, O S

. Úma ClifH!·Un,.Praia «Te Cám�
boilu., com liso de l'alio, per
to do Hotel Honges.
Infonnaçoes na Farmacia

Santa Terezinha. Itajaí. Tele-
fone, l�&. . .

y rN� D"E .�1 E,' �II
. A l UG·A .. SE,

,
,

.

uma _penSa0 ,(:!ompieta
mente instalada.
Rna ,s.ete de � Setempro

.,.

N.Q 465 - Blumenau.

Um. ótimo te.rreno si·
tuado numa transversal.
da Rua Vidal Ramos, no
bairro de Itonpava Sê:
ca. com uma area de 504
metro quadrados. Belo
ioeal para residencia.
Informações na Organi
zação Blume Ltda ..

. Rua 15 de Nov. 870
sala 2 - �el. 1572.

\' -'._ ,

Uma camionete Ford
:Ir-3, tipo Perpa, .anó 52,

em estado de nova, sub
metendo-se a qualquer

. ..Pr.ova. _Ver e trátar :na
Al$lJJleda R.io ..I}l;anco,

.' 355 - Fon'e' '15'96.

���i���i��������j
,�
'RMAS:E MUNiÇÕES i
Armas de' éiiça. ' 'éS�O;- B.

. te. revólveres, pistOlas �l
etc. _ Qualquer mat'.. ,

."

,
.

ca, COMPRAMMSÉ' ��
, .

NA �

�(asa Pesça' e (aça I
...
:: ..::.. ' llLtn\'ÍENAU -' �

I', Rua J.5 4é Nov., 1361 ��
�����Ji'
-VENDE .. S,E
Um terl'eno ' pm Itajaí,
pr6ximo à nova 19reja
Matrfz·. � medindo ,50
mts. de frente na' Rua
'U.mbeÚno "Britto e 400,
mts. dé fundQ.. Própdo
para -depósi4'� :® ma-'

.

deira. E uma "casa d€1
alVf!natia sit�. ,à. r,ua
Brusque, :fàzend� fundlJ
,com citado terreno.

Informações pdo Ü'!
lefone n1'. 1669, 'tH.:'sta,
ou com o �ir. Eurico i:\�.
damt à Rua Brus:que,
36, em ITAJAI.

Viagcn. nU.l'iaS cntro>
ITAJAI E BLUMENAU
Horário dos ônibu!.Õ
Partidas 'para ltajaí;
7; 10 e 15,30 boras
Partidas ,ijara Blumenau;
G, B e 15 horas

Horário das c:unlo)jctt:�
I'artiBas para BIUmemm:

7 e 12,30 horas
Partidas para Hajal;

9 e 17 horas
AGENCIA EM I'l'AJAI';
Hercilio Luz - (Ao 1al10 da

Igrej� Matriz) - Fone, 373
AGENCIA EM ,BLUMENAU:
Travessa .!, de Fevereiro - (A
genncja Bra"Blú) - Fone, !26@•

D I' N li E I R O
. Pre.cis<!pse de Cr$ ., •.•

500,000,00 até Cr$
1.000.000, com garantia·
hipotecaria, paga-se bom
juro.
Dirigir�se à este jornal
sob "EMPRESTIMO". '

RAMOS DA
IJrÍ1no de Ncrcut diretor da Assem:
bléii!. Legislativa do Estado (1 en

tre 4) onde entrou 5':m concurso;
para ganh::r Cr:;-:; 7.700,00 ulcnsaiH.
Ga',ha no SESI, {; contos. E' agOt';;:
candidato> a deputado estadual, na
chapa do FSD.

.

s r 'I
nts_

canicu eletricista. in�lu.si_
Ve moto!' 2 fases C01ll c::;.

merilhJC' etc. lnf0r!lim:ôt:�
CWlIl Lillc[olfo Deuchl"!
(Alfai8Í2l a rua Sih Paulo
11.0 3132,

MARIO WENDRI\USEN, sobli
I)ho' de Ncrcu, cau1de de ef!lpTeg-i'fj
�m Ill:',lltntos, Caix:.:s e repartl...
r;úe� dD r�5Judo. Vel!l"Íln::ntofl Ulen

�i]is d� 60 cantr:s. fura a clinlca
partícular.
Paremos para respirar. Há muito

mais nomes. lllllito luais sangues·'
.'iUf;é!'!-'. I nas o pap'CI não chegaria ...

1\ feli,·ic:siJna. f;_unilia Ranlos, {'o-

------------����---

TElA DE ARAME
Levo ao {'onhecimenlo
de minha distinta fru
guezia que já recebi no
vamente arame fé' t:stou
purtanto em cundieõet;
(te fornecer télas de" to
cias as medidas.
Raul Deeke.. Cxa. Pos
tal, 359, Telefones:
1047 e 1462. - Rua 15
de Novembro, 1241-
Blumenau.

EMPR1SA MOREIRA.
& WERNiR·'

do>' anuncio" acha..5C d�
rehu:nente ligada 'à cir.
cula�ão dI) jo.rtral:

.

A NA.
ÇAO é I) único' órgão de
circulação diária que', �..,

netra 1181 maioria dos la
do Vale. t'lo Itajaí.

p, \ 1

Aluga ..se OU Vende ..se I
Uma casa. propria pa- 1ra hotel ou grande fa- I

mil ia, de alvenaria, com
2 pavimentos, instala

çoes sanitarias comple
tas· situada. em. otimo
ponto da praia, de Piça
raso Ve[\de-se lotes 'bem
situados na mesÍIla prab
Informações com o sr.

XaV'j�r nesta redação .

o saudoso

Mot;a paTa balcão que
fale os dois idiomas -

(português e alemão),
para .se apresentar na

. Fíamhreri�l S.elét.a
Rua, 1!1 de· NflV., 44P..

''1 � N D E.- SE· .JI.,............-� .l

um t�Í'reno medindo :L5 P R � ( I S A ",.t E
metros. de' frente por, 20..
d2 fun8o�· iI rua Teodo-
HoJthopp, esquina A,

[11111'0 pl'na. Tr;d ar f:Um

p 51'. i\('ucÍn SO<l!T�;, na

Vila Nova,

de empregado para
Po:,;to, de Gasolina. Qll.�
fale l�f)rl.ugU(;0 f.' ,Úc·
má;), Aprt'sen!2l'3se à
rua ltajai, 682 - Breit
lwpf Irmãos.
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�l,�
Doa "DIA"RIOS ASSOCIADO!!""
PRopaIEDADE DA.:

R/A "A l't"A\'l'&O"

, N ,A ç Ã O
Beda'Ção� Adtnlnistraçio 6 OficInas: Rua'SÃo Paule II.

"

,

"'. 3191 - Fone 1092 -:- Caixa P�.ta� U.

,�,�,�
Dl:retorl MAlJmmo XAVDR

;.. I&edatOl'; RAUL FAGUNDES
,''::;II,. F A (A M

•

SEUS ANUNCIOS
NESTE JORNAL

• I. ' "

IC l[ P J; D ,; ,E N T .t.

AasInaturaa:
ANUAL' . •• •.. '" .•. ••• ••• -. .•. Cr$ 150,8'
SEMESTRAL •.• .•• .• ..•• • '.. .,. Cr$ 80,06
M.o ,AVULSO ••• ••• ••• ••• o o o • o • Cr$ , 1,0" F O R D

PEÇAS LEGITIMAS
Casa do Americano, 'S.A.

Rua lã de Novembro. 173'

"SUCURSAIS: RIO ..2... Rua Rodrigo Silva, 12
", ':._! Fone'U";S953 - sso PAULO: Rua '1 de Abril
'11. %30 .,_ 4.0 andar - Fones: 4-8Z77., 4-4181

BELO HORIZONTE: - Rua Goiú.,%4 - POR
TO ALEGRE: - Rna ,Joio Mont&url, 15 - CU

RITIBA: - Rua Dr. MuricI, '108 - 2.0 andu -
!Sala 233· - J'OINVILE: - Rua Si. Pedro, 'tI.

:::'UIIIII.lllllflllllrn"Ulllllm,nllllJ!
- -

S S. S. Vai á .Ibírama? S
= .' =
-

'

-
- -

ª então hospeda-se no S

:==_:='1,111111,,1,n",n.H'iFlllllflllilllll(jllllillli)lfllljUIJI,IIIIIR_IIIIEIIIIIlmllllnl=:�:_� I�u� !o!su� osB!el�o�sl.
ê quartos e ótima cosi-ê
§ nha. Situado no' pontos;:

, :: :: ê mais aprasivel da cida-ª!:' :: :: de. "==

;. !'efrlgeradores D.m........ Befri••'.... em Geral ; �_�HE MO T IEBLI' R�A",f,',MRAG �_ª= MÍíquinas de lavar, Fogões elétl"Íeos, AspiradoRs de = -

§_ Pó, Enceradeiras, LiquidificadQre5, etc. ª_- :: ª
�'IIIIBJmmtJIUJlllll.lui.mmmlll:

.,�.: .H e! o r m a. II -0- P i n t n r a I

. � .,...----------"'""1
,5 C A S A . D O A 1\1 E R I C A N O s, �. ª ( A R G A S
ª SECÇAO DOMESTICA § FI
'====

Rua 15 de Novembro, 473 - Tel.: 1532

_:_==_
Para orleàopolls

ExpreSSD Blumeilauense Ltda.
- NOSSA DIVISA E' SERVIR -

Fones: 1620. e 1752
;'-"llllmIIlIIIlUlIW,�,mnumnmllllmlllllnmlllltlUW!lImmmlmlUC:

BANCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SANTA (ATARINA' s� A.
"',

.....

" Fundado em 22
,

. Capital •. ' .•. o •

,Fundo de Reserva

de Fevel'eÚ'iJ, de ,1935 - End, Telegr.: "INCO"

o • o •••
,
Cr$ 50.000.000,00

.... o 0,0 Cr$ 50.000 .. 000,00

c-s 100.000.000,00
• Total dos depósitos em 3113154, mais de ...•. Cr$ 879.000.000,00
AGENCIAS E ESCRITOR.iOS NAS PRINCIPAIS PRACAS DO ESTADO
"DE SANTA CATARI NA, NO RIO DE JANEmO li, CURITIBA

.

DEPOSITE SUAS, ECONOMIAS NO 'INCO' E CONTRIBUA, ASSIM· PA..

- ,RA OAUMENTO DAS POSSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO DA
�PRODUÇÃO-

-f PAGUE .COM CHEQUE-

Para
Um administrador de comprovada

--�------�------------....----------�-----------------

, ,!I.

,_,......
11,:

pontos de. partida
... do progresso;

cioná-Ios, a Esso Standard; do Brasil
amplia e multiplica, de ano para ano,
suas instalações em todo () território
nacional. E nessa tarefa gigantesca vem
realizando inversões 'que, sõmente de
1945 'a' esta parte, totalizam mais de 600
milhões de cruzeiros.

.

, '

Com 05 motores trepidando, q avião
desliza na pista, torna impulso .e arre
mete serenamente rumo ao seu destino.
Vai" cruzando os céus das cidades, das
estradas, dos campos... e o ruído de seus

motores, poderosos funde-se, de passa
gemo com o rumordo trânsito nas ruas,
dos caminhões carregados que .rcmpern
a distância, dos tratores que trabalham Dlàríamente, a Organização Esso :for�
o solo, onde vão surgir os novos cafê- nece milhões de litros·de produtos de
zais, os trigais, as plantações de cana.:. petróleo, à indústria:, >à lavoura, ao co
Em tôda parte, o rumor envolvente dos '

mêreío e aos transportes, usando umá.
motores. conduzindo ou produzindo, su- vasta rêde de armazéns, depósitos a
gere trabalho e progresso. granel, terminais oceântcos e de cabo�

Mas, por trás dessa música' estímu- tagem - impressionantes conjuntos de
lante, estão os problemas do abasteci- reservatórios, oleodutos e desvios ler-'
mento de combustível às máquinas que rovíârtos, que se espalham por todo O
dínamízarn a nação;

.

país como verdadeiros pontos de partiA
No seu esfôrço' constante para solu- da do progresso.

'

9 �V'
.

isso Standard do Brasil

,

.
., Prepara
« • futuro d.
selfilh
cbld'o4h

IOFOSCAL

(ANDIDATO A VEREA-! v�reallga: Eríc� Bublitz (C.OUlcr-cíantc). EugenIO Pau] (índus-

DOR PELO P'A'RIIDO' DE trj'alL Jàcinto Rodrigues Lima
_

� •

(comerciário)· Ehxharc1t Chris-

REPRES'E-N"l'A"C'A""O tcn (laVrac1oJ), Basilio.), Cadorin
(cnmarciarrtn), Ricardo Hardt

P,OPU"LAR", (operárào). JQão, Tomanini (agrf
cult'Oit'-. Alberto MulLer (comer-

RIO DO SUL. 20 _ Tambem
ciárío- e Oscar Bieging (Indus
trdal) •

Os C a n fi i d a t o sE
do

, .;.

__ 1.;:;

Nome que"se impôs pela 'inteligência, pe ..

.

Ia dedicação e pelo amor à terra calari",
nense�

Votar em HERCILlO DEEKE é eleger a� (on",
gresso Nacional um homem conseio de
seus deveres para com o povo.

HERCILIO DEEKE:

UM candidato do 'Vale do Itajaí para de..-

fender os inferêsses do Estado na Câmara
Federal.

UM catarinense que represenla trabalho e
honestidade.

"
,

IITOS DE -. PREVIDEtf II

H E R ( I L I O D E E K E:
O [ANDIDATO DO POVO·

.;,'

Não se adiam,'porque a faialidade vem inesperadamenfe2
Adquiria a sua Iranquilidade
através de um seguro contra

, ,

ACIDENTES' PESSOAIS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IH�trnml!fl'r fm, Ilta. Catal1au

,I) • � 11

;\J!':i\�lH)J\.S C.I\SU'UBAS
f( ti O 8'· J S fi

.

Marg -"FabrlÍ�!la. m�lh��
e�iluh:a_. dn Bt...1l

-x-

- o sr, JuYen�l de Almel, Dirk Wilhelm Poppinga, NeÇ.·
da, residente no bairro da son Riskalla, Mario' Lopes,

".

, -:-' �,.srta. ��li�.l"lra ,B�rth,
Velha. Antonio de Lara Ribas, Ar-

4

'resiqente. no pairr,) de Ponta min Abrâo Salum. Fernando-
e outros; Aguda; IfASCIMEUTOl Brueggemann Viegas de Amo., .",

,
_', -

M' Ad 1 I rim e sra.. Ir.' Ylmar Corrca.>- �
,
- a sra.« arli', e aido l - Com o advento de sua

Ho.·llcagli,'o, '��P'J,.,_sa (i": sr.". José I filhinha �egina, 'ocorrido dia
João B. dos Santos, W. .Lang, "

R I - - Ruy Bc rja, __Werner Leo Aron,"' .1.','',ncag 10," ,,'
,14 do mes curso, acna.sc em

,
- a sra.',G,i&el.l E,'cr81 e,. ,festas o lar do sr. Alfredo Re,

João Groq,u.e, .JQ,sé Schrmtz, ,',;:"

pm'� do sr. �Siefried Evens:

I
gis ,:;) sra: Dürvalina dcs San-

João Picade, Tadeu Daniele, 'J •

� Q. meniTlo R";lul Saulo, fi_ 'lofl Reg is. wi(!�,. Alfredo V. Castro, Rred
'
..:: .. --

.1h9' do .m,._ .Ra.ul de Oliveira Woods de .Lacerda, José Rei- _.,

F,ag�úldeS, �:,zdator eecretarío BATlfADOS'"
n ínger, Graham Zell. GliniO',' '-,

deste matutmo,' e de sua ex.
. � __

Fernandes c G'ilsc n Amaral. .

ma. ·'f.;:;��s� ;·dna.
.

ii:I�ria: da
� Na Igreja Matriz, desta - HOTEL HOLETZ; srs, ,

Glorfa F.agwld�s; .'

cidade, realízararn.s., domin- Geraldo· Nervo. Virgilio Se.:.

- o sr. J'ciã'O i\'!?r;o de A-l
go passado, Os seguintes: h?ld, Armando Díetrích, Jo'.·

raujo, rêsidé�te <';;1'11 i�daial:
I

.

- da menil�a M�rcia Ivone, sé Maria ,Aranha. Francisco
- '(} sr- Alfrcd ,Kreisels. en

fIlha do sr. Slegfned' e sra. Pin.l"�Íl">, Humberto Navarro

cllrd:?Dad�r �esid(:nte' nesta" cí- Lconilda FriedC'l; Línz, Arruando Silva, Werner

hsta' a,rg-l:ntIno descreva dado. e

. --

- da menina. Ivone, filha Teuter e Luiz Silva.

•
a

' .'
•

.' ,., do sr. Alberto e Si'a.. FranciscaPerôn 'chegou ao poder L' o que: tar, ôpera��a, diplomática, f?Cl)pÕ-
, . , de Oltveira Leite ..

'

tem, feito �<Jm-. êk; }IS" suas -liga- mica, e su� megatomanía dBf;.';d<J-· '. __ - '.
__

,

.

•

,.

as -l·jj�l� '�lÍiitar�
..

--

� "mínto,
.

excitàda pelos, estra;�iiS· ; tas, industriais f;'!. técnicos' ná�ls'l
- da memna Adair, filha

,.,:--,,, "do sr Raul c sra Aduela E._.'",

ltas
r'JCfue-Iados 'ua Argentina' a'.'

• s-
e-

, ;-' ptndula:
d-outr,ina. da "na� 'Bm, armas"

d
'

.
' ,

.' -
-

11 me,lllna Maria Eliane
e {I armamentísm-, que devora

fil! d P d
-. "

•

, .
--.-- 1 la o sr. e 1'0 e sra. Maria

j
70'1< do orçamento nactonat; ,a E'

.

M te d
' .

" __

"" ..

; ','". ,
ugenra ar Cu al:

,
gu; ..r�-fria desfechada :pelo·' e,m-

/
- da menina Marlene, fi-

P�'ê_go slmuttâmeo de quínra-cotu Iha do' Si'. JDaquim e sra, Oli,
mstas,' sabota'd-o�·es. pno;pag,�ndis- via BQos;
tas. ,espiõe;; e traiu,ores; Â__' ,w·e-I - da ln.enina ,Maria de

--
. quando surgem os primeiros

ga.çã,__' da "nova técnica da Lcurdes. filha do sr. Vitor ('
I " molares permanentes.

guerra" e sua. 'l"I€Jação eom. os sra. Iolanda Faez Florind·';
criminc'sos n,e guerra: os .s�Jlhos - do menino Deoclide;;;, fi_
c. planos de "integ'l'açã{)'" 4as lho do sr. Olindio e sra. Olga quis�l' defender a saude.
ZOna;l

. petl'o-Iife�'�'s e ���'lJ;()njfe.- de Souza; .

"
'

'SNES.
r�;; do fel'w: do �br-e·. do' ��'I - do menino Carlos Ro

t�,nllO. do '�râni!(). e 'óuh:�s rlque- be1'to" filho do SI.". CarIas dt'

7..aS dos pai�es �·f?inh,o.s; e. final-j F!l�l__POS ,It�ll1�OS, e. sra·. Chp:;t
mcnte a l'esisténcia oferecida

PC-I
Schwartz Ral�:s; .

las 'ÜutJ:as naçÕEs. sobretudo U-
... - do m'�mmo �orge Jose�

l'UO'ual' B'1 I' '. . filho dn sr. Antonio e sra. Hil_
� e A'aSl, e ]}e o }il'Opl'1Ü'.,

.' da Reis Cabral'
p{)'l,�_) al'lrentmo. Dando uma pl'.o�

, prometem algum exi10 aos
- do menino Jorre Luiz,

filho di) 51'. João e sra. Irene

fi_

E.

PRECEIlO DO DIA

e fi mall hálito!

- 'Bons dvntes são indís
pensaveís à saudo. E' aconse,

1h3\".e1 mandar examina-los
por um bom dentista. de ti em

Exam t' pcrÍódic9 elos

6 meses. In1preciudlver D exa ,

me qes dentes ao'S" {i' 'àl1os.

l)r(lte�'ão contI'a

OS ácidos que

Cuiçj� do.';

ASTRAL DO DIA
p01' Haga Swami

'.
' : '·21.-. di' ;Se1embr )

causam a cárie

va de amiza'de e de confiança à

nossa,. gente, decidiu o. auto!' que
.

. , , de Jesus e
seu livro foss'e' p,u.blicado ruJ' I '

. I - do menino Mario, filhoBrasil em primeira, mão.. antes
d D''", '

' . ,,) sr, olnmgos e Inez San.
pÚ;M:'all.tO do que em qualqUer 'JU-I t Nos ovat'.s,
tro pais da Amér:ica, provando

_ �ssi: 'qUe. �,s.()w:ial�il'.d�d� coa-'

I VIAJANTES
= tm,Elntal resiste altanlOlra 3:8S

<
,

'.

A.SSIST€NCIA MÉDICA PERl\I.t\NuNTE:i:\ tARGO DE E8P'KCIA'l-'ISTAS � jseus agr()Ssores. RaúI Damonte
- Acham_se llPspedad:)s Possuem capacidades "jôrn<:-

.

,

- ABERTÀ 'AOS M}'l;DICOS EXTÉRNOS ----'-. ,

.

, ! ITaborda trO\lXe' paTa •.) seu Uva'o I
na cída�e: listicas inclinaçãJ a artes l:

" " .

"""'.-.' ,_,

- ,

"

-
. .

- HOTEL REX: s1's. ciendas.. Conseguem vida con.

ELETRICIDADE MÉDICA .-:- R;E;J?QUSO DES"IN'fOXICAÇOES· :

la
.enorme expenencla dos seus,. .

. .

fortaveL
ALCOOLISMO __; TRATAMENTOS ESPECIAL IZAPOS;� _"_-". ; vários 'allOS de.depu't�do e de a- � _v..IP,.,.._.M_,e_�e_r_,. .,.,.A_r...ls_t_ld_e._s-,-_........__...,-._-,- _

Avenida Munhoz �a R.ocha Nr. 121'1 -

TélefOlle";;�.Q�+R,
5 ! I �:.�=.::::��=a�:,�::: C,"n'e'm'·'a-' leal'ro e MltrISU:'"a'.,' .'.

' .. ' ª Imrestlgadora qu,e: desmasça,1'.m I III

, '. .

' '�'<' :, • f �- B 4:':N '4.' --
'

.� a açãq anlti-a.l'gentina dos

naZi.,
(1'01' '1;. J'\1AESTRINJ) sentando um programa fino, � se. ,

::
.

__

" , ' -. -- ,

-= fascistas. lecionado.
---- n•• �•.,.� "..��III!1!1-"" "*'"'l.'.R-,�.;.(ftlWQltltl� .IlUIJlllnIU l' '

,

i\-1 U S I C .-'\.! ,er

.�@�@!?Jj���@1����[i!���gj�����Y.��@:���������Ji��������������������r.�. ! Está mar",:do para hoje. terG"
f tI .

feira. db 21, no p�,lco c'l.l eme
, Busch, o' recital de canto pela fá- "U Bíllcio", tíe A�<;Íiti: '·Wiegcl�.

·1 }n(�sa soprano Andrez�r Del Mar. 'Ilicd", 'de Brahms .:fc�nt"do. ,em a

,. Andrcza Del Mar: nasceu em S, Ilell1[ool; "Leclat ti_. Rire", Auhe,

! Paulo, tendo feito seus �studos de (d" OP':.ra j\--liUlOJ1l, ',"Vals,H d�. Mu"
canto no Rio d? Janeiro, sob a <;··,�ta··. P;uccÍTn'" Ida ópera B0l!&p.1e,;
orientação :::rtístiea de Gabriela "Verbogel1heit", \Vo1f Icantadí::.- cm

LRge e Pasquale Cam-' alemiioi: "B'_'c!'.use". d'O D'H".rde'
loto "Casinha P:..quenina" (Gnata·

Em 1950 e 1951. percorreu qua- li (arranjo); "Uirapurú", "valdê--

éle todos o.; países da América do mar Hcnriql1�s; "Un3. Voe" Po,'o

. Sul,--;,m tournées que lhe, conquis� Fã". de Ro;;sini (Barbeiro <l? Si'-
t"raill cDlisal(l'�çáo d� critica e � t �lh<ll.,..o.: J!,;companbamenÍo �o

fixacão da voz '�U1 dlscos no Peru plano por OU" Neu:;ch!
c n� Chile. A,sin", teril_ .:: :,:p,úblico de D!u"

Hoje, estará aqui enl Blullll2llBU. 111Cnatt 'opúrtunid��de de apreciar
Anôreza Del MP.f. que apresenta" urTI gr��nde '��pet{tculo de arte!

:rã no palco do Cine Busch, 1.1n;--a i\.: ent�ãdélS se .:neoutrau! � veJ'l�

gnÚldinsa ���t��a _ arti�tic:_�, �apre: �r1a no escritório {lQ CillC B!..ht:h.

qu,'2 forem prudent,es o dia
tc�do. Regem lei.s, fin,mças,
curnpet içõ�s. L'sp:n·tes, propa_
ganda. l'rvelaçõ',s u;cis·. nego

cio: s de Estado. cmpr,2stimo,s,
i'a\'orcs. inteEsse!:' de fami-
li:L

,"

Os Nascidus Nesta Da_fa -

-

-

::. .)

R��,,1/1'.

.

:
.

Para p'ronla entrega: I'TRATOR E I

LINI\:E - HOf'Fl\'IANN - BUSCH (l,; H. B.):
, I

de Salzittel' - Watenstedt· Alemanha. .

.... i
Motor de 2 cilindros, OLEO CRU,·de 22 BP, C;li---;;_b�l.�'i
de ;) Ínar'chas' p: frente.

. .!
,Equipados cOD;l .:yEV.A�TADOR HYDRAVLIÇá: e I
ARADO, de. DUAS AIVECASo .

."
, ':"

_

". .). '" �

, ....
; -,;, : � �':-.-

O TRATOR,_ DE ÇONlfIANÇ�A fREFERInO' POR

SUA GRANDE. \ECONOML>\ E RESIS�ENCL'l.

P'EÇAS 1 AC ESSORI'OS

',;- 'il.

Del mil residências exclamam: Prim� é melhor e lavá de falo r Sim, ago-
-.

.

.'� :-"" ,.

,g.já ,�� ath� na � I L, Prima � a lavadeira perfeita ;-' (opJraJada
' -

�sp��'
ciálmente dê São paulo se acha a disposição uma demonstradora para p,rovar
as v�nlag�ns da máquina de lavar . Prima!

�;- ;
, "

Santa'

PELO TELEFONE
COMPROMISSO·

t1h
.

I

.

l. .

1 J 9 9 E RECEBA EXPUCAÇAO
DE COMPRA.
...

SEM

Fones: 1324 e 1713
IMPORTADORA S. lL

-� '';'

JO'IAS ,DE PRO'PRIA fABRICACÃO
•

RELorG'Q� Q'� TOD.�, AS PROCEDENCIAS
-. 't':; , , . �

[ RÊ[ojoiRjiir�CfNTRa[
'Novembro_
., ':'. , 808

:;,

(AIA'RI,NA
a
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cI� «A·Haçãu»
,

fission�is) '. Em Cam!JillaS - Guarani 2
Em Rio: do Testo - Flores. x São Bento da Capital 1

Em Baurú � Ponte Preta
,de Campinas :� x Noraéxte 1

JEm Piraclealrs ---: 'PHlmcÍ
ras da C;l!üial 3 x xy de N:'
.vembro 1

Tm Ribeirão Preto Co.
rtntians da Capital 2 x BoLH-
fogo 1

'

Em Ararnqu-ira - F,�rr()viá
rÍf!.l x Catanduva l'

'

Em Santo André - Míxto
Capital: 1 x·

Cruzeirn
x" Estiva

. .:«, ';MISS, SANTA

1', RAT,ARINA!'
j' Pàtrocínadó pelo :'Clubie do

I
'Penhasco". com a colaboração

\ de
lberia - Linhas Aéreas

:y,';,anhobs, Pluna; 'serviços derers O X Defensor O.

I
Aér::os' Cruzeiro do Sul e Em Niteroi - América 2' Campeonato Argentino,TAC, promove-se 'no Estadu Em Paranaguá- - Rio Bran x Canto do Rio O B" .

I
o concurso "Miss Santa 'Cata. oca LIUl1Iors 3 x Velez Sars,
rlna de 1955" _ viagens a

<:0 3 x Sl'léto,l
.

Em Campos - Americano field 1 - Chacarita Juniors
I Madr.d, Montevidéu .. ', Ma-.'

.

Si PAU:LO ,',' lo, x S. Antcni: ct(· Vitórill '2 x Rosario Cen�tral 1 -s-; Ra-
, . naill$" E! Rio u,� Janeiro, c�mi.o Na Ca ital I irai g 1 (Esp Santo) O cíng 2 x Platenss 2 _: "'L�."'pr.�inios às vencedoras _. dê

' P ., - pIla X
i

"

,
"

I 0:: seu. apoio incondicio�a,l pa" Linense 1 <sabado) I' -nus 3 x San Lorcnzo 2
h·:a,.qu� :&lumenall'cnvie sua. Juventus,2 x XV c1� N':vêm,. MINAS GERAIS Ferro Carril 3 x B11l1fi€Id'� O
l,n!):ll',:senian'e ao, gra�1?!6s:O ;h�o de .faÓ 2,'

. '
,

'I' Em Juiz de FÓ;'a - Volan- - Independiente 3 x Hura-
'I certame, ,,40, .Q1fª'J part,�çlpam Bahia '2 x Mín rs Gerais 1, te 1 x Sport O can 3 - Newels OId Bois, 2 X
4 tód: S Qs 1111,llllCl:9JOS do ESta..; ,

'd" ' 'pelos XIX Jog,,�s universitáriris�:lo."III__III:III"'IIIInI! I!IIII!III'DIIII"�
River Plate 1 - "Gillinaüa

l- ' ;
.

,

, Brasileiros. Ganhando a par- J Esgrima 2 X Tigre 1.
.tida, sagrou_E,� a representa- 'R D,'

Em Oslo (Noruega) ,�Se-
ção da Bo� Terra .campeã do I l,eção norueguesa .1" x Sele.,
aludido certame.

I PECAS LEGITIMAS ção da Suécia 1
Em Santos - Portuguesa de I "Casa� do- Amel'ieano Em Copenhague (Dinamar_ '

Desportos da' Capital 3 x san-I Rua 15' de Novembro, ca) - Seleção dinamarquesa
____---- �__�����t_O-s_l� �_____ 1,��������������1�X�S��:'1�e�ç�ã�'��d�a�5�U�iÇ�à��jl:"__�

Pont., Grossa - Agua
da Capital 2 x Guarani

Em Sorocaba São B: n. '

3 x P. Sarrtista de Santos Em Recife - Ésport,:, 2 x

Santa Cruz 1
"

'T RiC? D,E JANEIRO I Em Forta�!�RA'América -oNo Distríto Federal - F'Ia,
x Nacional ri (sebado)mengo 1 x Bangu 0, (sabado] i Ceara 3 x Fortaleza.OVasco da Gama 3 x Bota-; NO EXTERIOR-fogo 1 I"

t Campeonato UruguaioFluminense 4' x Olaria 2
Madur.aíra 2 x Bousucesso Penarol 3 x Ríver . Plate 'O

(sábado) - Rampla JwÚtirs'
P t 4 S- C 2 x Cerro Porteno. 0, �:Da·-or uguesa x ao ris.

tóvâo O, nublo 1 x Miramar O - Wan,
,

(pro. PAR:4;NA'
Em Curitiba � .!_ 'Atlético 2

1, (sabado)
Itália: � x Cor ití,

ESTADO DO RIO

I
K

"

� -.':

,

'�
,

til
"

··1 •
A. ....__/ �

li AMARCA DÊSTES EOUI�AMINTO'S
, ;

�
..

Uma frota
�

j
1
I

"..f-<<tl"' � ,

. - .. '

o conhe.cfdo e apreciado caminhão
__

.

Inlern.ationgl torna-se cada dia mois brd.ll ..
-"

,Ieiro. Cabines, molas, pneus, ccterias,
..

carroce'rias e outras portes C:e vitat

lmpcrtônclc, soo de fobri:::ação ncclono],

Os 200 concesslonérlcs IH com seus

estoques de peças G suas oficinas

gorontem o continuo' funcionamento do

ccminbõo tnternQtl.opol quQ., 'Relo SUe!

fQsi5t�tU:'iQ e -Gcon.omiCl, rstém com

.. :.. ;iP�':
,� ,$fi, "

'�""
"

.' ,"'J

,
" aexi.q.Q,,as IíIUlJ�ti�U:�
ell,l.et, Q®l9QlDA91�.:��p;a.r�f>e.tJ;)
Mjni,St�o�'JfiI""�-"
--�--- --___.______---.. --

. .-.

,

'

I
.• I

........_----- --��---,--

.. ,
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Tõdo' o forluna Colossal DOS RIMOS

PrimeirasDesde As
, ,

RIO.,·'20 ·(Mtri'd:h:rnal) - Revelou' ;reservada com (I pr.esidente: e

o uDiado da N'Oite" de que uma membros da comissão de mquê
víeíta do ar, Amaral. Peixoto. as- rito: mi1ita� que por! coillci'dência

tá. sendo 'etllcarada no GaleãQ na; oc'asJão' realizaram diligencia"
com mais um indicio de que. o no Catete. . Aliás O< sr. Getulio
sr. GetuliQl VargaS desde a Pri� .Vargas dissimulando nada sar

melra h';>,ra. sabia de tudo., Dis- ber, pediu as autoridades, ali

to as .autcrídadea tíveeam con- presentes que lhe farnecessem

finmação pelo pmprio depoímen- :letalhes das investigações.
tIO 'do sr. Benjamin Vargas e RIO, 20 (M-eridiona.l) - O ()l·�

ainda. atraves as declarações de gão oficial "A Nodt�" inform�
Gregorio. -O prdmelro soube logo que a Comissão de ünquerito do

da pa.rticipação' dos <elementos Galeão vai se dirIgir hoje à Cã�

da guarda pessoal, quando da mara dO.s D-epufuldos para snlící

confíssãó que lhe fes Gregolio, tar os depoiment05 dos parla-
110 �nOJntrQ, na estrada Rio-Pe- mentares en'V>Jolvidós. ou sejam

trópolís e·:toi visto em cocwersa os srs. EuvaIdo Lodi e: Danton

. Câmara dos Verea-

. ;.' "',

'A policia; 'leceI. C·�tltílln;. ,;,9

I"�
José de Almeida, éb.rio, (,!I)',nbl.·

sua campanha.>: de
.

repr.c!lsao it maz, preso quándo per.ru;nOulavl.l,
malandragem t;! aos viciados no a \!loite. pela ru�a Quinz:�'; Itdm'r. A solil'!ltude e presteza mendacão que se pode

fa-IDeste modo, assinala aquele atcoot,
.

que perambulam peJa1! (1):),Claudmo; Joao' da SIlva, �.'4.\1' -:
t d b

-

z r m� ia o d'
A

jonlla.1, O! processo, já agora sob fÚas -<ln. ciÕ:ilJ:le. al�ag heraa dn fila de Souza e Joã.o Chaves, to' no cumprnnen o as o r�- e e_ .r, v r as elllp;resas
a.o<rientação da Policia civ:il, te- noiM,. em a1·�ra Q'U pertur- dos, resj'd�ntes na rua Chll.pel!ê',,' gaçóes sempre ,se consti- .deposítârías da confiança

�ra sua marcha acelerada, De m_?- bando a, tranqu1lid'!lJic pM,n- pnes03, alta madrugada, QU311l1q. fi
tuiram na melhor reco- .do povo. E sempre que as p

do qt;e dentro, da ._prpl'IrQgaçao ,cli.". ...

embdagados .. perturbavam .0< 1:U"
. •.

mesmas procuram dar '50-. 1-.
autcrízada pelO mimstr� Edu�. Sabado e I:J.qinirigo; à' noit€l, fo�' SEgo, da população daquela.' rua; .

,

d� Gomex po�sa concluír a corms- f râtn; :detidos 'o �n:ar�ad()fJ no Antonio Batista' da_ Silveira, em- �,;:�e�����!i3i�i����i.��ie���i=�F
sao seus trabalhos. ,.J xadr-ês da, �dCJa Pública, os j�,.• regado do Posto FIswl <k Pau, �§ ( A R G A S

!' d�..".iduOl'! A,nt.Qnf.9' João Borges, so Jl,fanso, amanhecendo na far- � . ".. ,

- ,._-- -�.- casado dtll 45 anos de lf.tn./I�, UII,· ra e ainda .embriagaclD, até ás lU � Para Caçador '.' recedoras de regIstos espe-

Noticias de Rio do Sul: l.uraI 'd� ltajaí, preso no Hotel horas 'dn: man�lã, deJ."Jis ctlé aes- n
'.

� que�tuap. �uá boa
.

, Estl1?Ua,. onda desrespeitou � a-. larodr: dlSCUSSao: btJ�l;u c�m o i� Expresso Blumenauens. LUla.

I
vontade no desempenho de

(ANDIDATOS A VEREAN- lB'edm um guarda notueno, DY': m(ll�Orista de p1'a�, Pa.uJo, !;:Im- �. Fones: 1620 e 1752 ., seus deveres. : .: ',:: .

. completo illstadol de embr13guêll, mermann.· . �o.n.,_,,,,,.c,,,,,o.º,,oooo�• .,.O*OOooo,,,,.aoo.o�. E' d 'do.' d
fi: A '05

','o ' "'OOO.O.O""'(k�'''''''''J.".""a.a.oeoeo�eoooo· que se po e lZer a

ÇA APREJiNl D PI· •
•

�������������--=�i��������I:
Atlântica - Companhia Na-

LO P T B MAIS' 'VARIADO ESTOQUE DE PECAS PAnA CAMINHõES E ci�mal de Seguros repr�-
• • "

'"

�
,

. sentada, em Santa Cai?r).-
RIO' O SUL, 20 - Finalmen- ·AUTOMO VEIS, A VOSSA DIS POSIÇAO : " na pela: Livonius, especial-

��::�:�=r:�!�r�eE COME'BC'Ift'L' '1[181 8R'UNS' S' n .1(�����n�e�!�ra�O ���g?:;:
Il';)mes dos candida.tos apresenA

'.
• A '. � '1-1. I' mente desapa:ecid� na ma-

tados pe-Ia :-eferida. agremiaÇãJo .

"

"

•
� , drugada do 'dla4 do fluen-

parllida.ri!a., que c.on'col"Nlirão· aQ

� próximo pleitO': Antonio. GeRSi
(inidustrial), AdQiJfo Ledra (la

vrador), Arli!IldQ Serpa Sch�er
(Mooiortista)\ Bruno da. Cunlfu
(lavrador). Osvaldo Manoel de

Olive-ira. (Presidente � Sindica.
to dos Motoristas),' DepdoJlro pe-
reira de Lima. (o.perário)" W-al·
ter R'OUssenq Prtilmo (funcioná
rio público). RodrJolf!() Mayr
(func.ion'ário. públiCQ e Heinz

Schroedier (contadoir).
DUrante os últimOg di,3$ o' pc-.

tebism.'Ci ril)jluleIlil� vem aumen'

:ando CQ;Ilsider'a.-voelmente à. p.ro.

paganda de seus candidatos, es�

aerlando seUs: maiorais, uin bo-m

resulta�do
.

nas .próximas ,el�ÇÕe5.

Utielho. Ta:mJ)em altas patentes
do Ex�ito>, generaãs, serão eon

vldados, pelos canais competentes
IJ. depor no dnqueelto como teste
munha.

Moço idealista e'

inteligente que na

IMP'ORTAÇAO

. Agenl,es
rrA U S T ) N"

Peças !,í\ra: CH�VROLET,· FORD, G. MI C.i.DOODGE, 'JEEPS, INTER
NATIONAL E MOTORES, HERCULES

. '

RUA' XV
BL{JMENAU

DE
CATARIN A

ORGANISA(ÃO ESPEClALlSADA, PAU VENDA POR ATACADO

f O R D
PEÇAS LEGITIMAS .

fundação da S R C Lira
.'

I_R_c::a_l!od_�_O��::__:ro,�s..�_;
ICondignamente comemorada
Ldatª-. ela . traJiciona I socieclacle
i', 'pat(oCilnada pela 3.R�C.L;!
/ rsa1Ij:Q"\1'$?- ,�. noite ,�.de 18 �
fluente,. Dj;)f: salão:Paulo -lJ'fgclier,
�'Yelha; imponente festival em

COnlemo.rição>, a, data: de. futldw

ção de' nossa; cildade.
'

, t·" O p�am.a eJ.a.boraoo com ca

pI1ich�, f�i � I(xecú.tado
.

'a oontelik'

Secção da UNliO DEMOCRITICI·NICIOlIll�J'�ji\�ir����� �;�:;��,.

Campanha De Egoistas E Ambiciosos ,_

too,' fican'do caballl1ente d�OIlS- Carlos Allende.
trado O' progresso da Sociedade Apoz a;' parte .<l:rtistica !lU�
pultura.l "Ú.r·a", que com apeTlO.l'l C':llUltoU, de· -Varias llUIlliC'rOB .46.-1 ....

-----

dois anlJs d-a existertcia., Vem. tra.- palco canto, e decla.IDaçãea, aluo
balhando ativamente 'CÍll prõl do sivos 4J. fundação, d.e Blumena.u,
desenvolvimento. .da arte cênc�o houve animadissimt> bail� 'que :00

e prlncipalmente 'dá música e do prolongou até altas 00ra5 . da
belo ca.nto. madrugada.
O bem -élaborado pr,ogIluna O"

timamente executado:J1 agraoou a

s<:lela assistência que lotou com·

!>letament1l .Q. grande saUJ.n,
O Sr. Hercilfu, Dee-ke. p:r.e:felto

l11Uinicipal. fe:lrse, repr.esentar na

pessoa 'do 'Vereador sr. F.ed'llxíco

Todas a:: peças cont:.ram com

Oi concurso da. 01)]_uéstra Lh-a t}

a,lun8ll 4ó. Éstudio Mtinlcal Unt

v.ersal, 5Gb a rejencia 'aprimOlrn.
da UQ maestro F.

'

, B'au'IIlgar�
te.n. .1 !'

Convicta de seuS deveres
cumpridos, tantO' no plano es

tadual como municipal.. a UDN
es'a c:nfiante qua,ü" a<ls re

sultados fi) oldto de 3 de ou

tubro vindoüro. o povo, COrlS
ciente e à par dos' giandes be
neficios conquistados na atua]
gr.stão administrativa, saberá
discerl,1ir entr,8 as realizaçõf'.�
c,oncretas do governo que h::
je conduz o Estado oe a Comu-

na e as abstratas do período
administrztivo pas,:;<,dti. Sabe.
rá, tarnqem, revidar, nas ur

nas, a insidiosa. campanha de
in rigas e calunias qUe ele_
m,entos da oposição vem des_
fechando o:ntra Os homens
de b,;:m, que produz-êm e qw:!
realizam em prol do engran
decimenb sem.!)re maior de
Santa Catarina e bem-estar de
seu povo.

�fllllllllmllnlnllllllUlIlllllmilllll'IUUIIIIIIJlIII!lllfflllllIIlfIIllIUIIIIIIH;

� T E A T R O ,( A R L O S G O M:E S .�
=- E�tabelecimentos José l)allx S.' .A. COluercial

.

E

ª
.

GATSPIEL �
� J H E O ll.N G E, N ªI����������s:#.�·
ª �td� § PARA
-

-

â DEUTSCHEN BÜHNE BUENOS AIRES ª
E ltur 21\vei Vorstellungen iu Blumenau §
ª J O H A N N (25) ª
= Xomodie in 3 Akten

=

5 von THEO LINGEN � I
� NICHT ZUHOEREN MAlHE DAMEN ,(26) � I
5 . Koniodie in 3 Aldcll :: I

5 von Sal?cha Guitey hª
'

= . .'
.

,

.=

EDias 25 e 26 - Sábado' e Domingo, duas únicas ré-::
êcitas do TEATRO ALEMÃO D EBUENOS AIRES ª
§que apresentará no paloo THEO LINGEN· nas dualS
:peças: JOHANN e NIGHT ZUHOREN MAINE DA.:
:MEN!- ." ... ,ê
ª As eui:tmldas já estão à venda 110

.

Ciuc Bnsch!. '§
-

-

: .
' =

:t.,IIIIIIIIIIIIIIIIIIUlllllllllllIllllllflIIIUIIIIIIIIIIUllllfIf1IIIflfUII""flllfU;;

A }'ELICISSIl'rIA }'Al\f1LIA
Lembrem·se os pesscc.'1:st:J,s to

dOIl. c com cno'me 3rrependiml'o
to, de quanto propiciaram, com (,

fôrça. de :;:u apóio e a signtficaçiio
de' 'sC'u voto,' liestes últimos vint�

·ano".' à felicíssiDI:l IamUia.
.

NEREU .!lAMOS. dJeputado .:5ta',
dual, govenla4or. interventor, :"!

nador' c' agov.:l. deputada federal;
politico profiislonal. Vencim",ntos
m()nsais: Cr$ -iii.ooo,oo (quarcnh u

guatro mil cruzôros). E' candidate.

pela terceira vez.

HUGO RAMOS, tabelião no Rb.
Vencimentos mensais: CI'1,? .

150.000,00 (cento c cil1cocnta mi!

I,ruzeirosl.
. RUBENS RAMOS. (filho de l�""

reuJ, ant�s cabide de "mprego!l. (J.

gora tabelião no Rio. Vencimentos

mensais: Cr$ 60.000,00 (sessenta
mil cruzeIros).
MURILO RAl\!OS. (mho de .Ne-

cinco mil cruzeiros). E' agora cau· reu). antes cabide cfu empr�g(ls.
didato '::0 mesmo tempo parei se, agora tabelião no Rio. Vencimcn

nadô':r' e deputadlo federal.' I tos mt!nsais: .cr$ 60.000.00 (SES,
JOAQUIM RAMOS, cabide "I)

!
senta mil' c....uzeiros).

1lmpregos e duas vezes deputado} NEREUZINHO RAMOS (filho de

fede,ral;. antigo. representante de

I'
Nereu), antes feliz € �xclusivo' fllr ..

8ta, .-Catarina no Rio, quandO �r; necedor do "papain e cabide de

tornQu miliori"ário. Vencimentos empregos e ",gOla advogádo d'J'

'mensais Cr$ 61,000.00 (sessenta Fi!: IAFETe. Vencimentos menwis: _.

��.8�!i���::r.;.... �,
.. j u��soJ!��!�!!!NA!!�ioual 'I

O prestígio da União Democrática Nacional de

pende, em grande.parte, tanto no plano federal co
mo 110 estadual e no municipal, da sua representação
'no Congresso Nacional, na. Assembléia Legislati

, va e na Câmara de Vereadores.
'

,

I O Diretório Municipal de Blumenau vem trazer,
. p!)is, a todos os seus correligion�ios. tanto da cidade

{OmO do Interior, um veemente apêlo em pról da dis·

ftcipJina partidária e da fidelidade à bandeira da UDN,

�IPedindo-lhes que �errem fileiras em torno dos candi.
,datos do Partido.

.

.

fi Reiteramos este apêlo na convicção de que oe

noSsos companheiros, sempre leais e destemidos n03
. opIEmos anteriores, en;tpenharão os máximos esforços

!para que a representação do Partido seja brilhante e

numerosa. E' assim que a UDN melhór poderá desem·

�penhar em todas as casas legislativas' particularmen·
�te na Câmara de Vereadéres, a missão de que se in·

��cum?iu de trabalhar com honestidade; justiça e de.:
icenma para o futuro de Blumenau, de Santa Catado

��na e do Brasil.. .

'. •

f� . Blumenau, '1 de Setembro de 1954. ,. .e �
§� . O DIRETORIO MUNICIPAL .DA U. D. D. ;����������������m����������,:

prefeito de Lajes e agora (a trôco

de quê. Santo Deus?) eandidlato à

deputação fedéral. Vencimentos
mensais: Cr$ 27.000,00 (vinte e se�

te mil cruzeiros).

NOSSOS CANDIDATOS em
---

EUGENIQ nRUECKHEIAtER lVOLFGANG W�R_NEn

ED.GAR MULLER '

RODOLFO �ORNBURG
Para deputado estadual

loNGO BERING ADAI.BERTO FRANCK

SALOMÃO l\lATTOS

ROl\IEU PEREIRA
.

.

.
.

ALDO I"gREIRA DE ANDRADE WALTER W..\CIIlIOLrr; ..

ARNO -GUELOW

ARNO W�EGE

HlLBmtTo ' F. ZEN!l!!.ON
EDMUNDO J!ORT

WILSON SANTIAGO

LEOPOLDO BL1!lASE
FREDER!CO'
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