
s. PAULO, 22 (Merid.) recomendando que os elei
�. Foi divulgado o pronun- tores católicos somente se

Ci��mto dos bispos catolí- pronunciem através do vo
cos- retinidos em coníeren- to depois de meticulosas e

r.�a. n�ciónal dos bispos. ,e I imparciais i�dagações 50-

�..f�eclad� em face. do pro- I bre as [�uahdades,. cultura
xup'J p�elto. Acentua a prO-I e carat�r _dos candidatos .e

çlamaçao, entre outras: sua posiçao em
: face da

éónsíderações, que "temos; Igreja. .

de nos aproximar das ur-: -- -

n�s plenamente co?�enci-! fABRICA DE CORTISONA.dos das responsabilidades I
. i

que nos ,c.<l.bem dentro do
'

NA ARGENTINA I

,corpo mistíco da igreja e I
.

.da Nação.·
.

BUF�NOS Al_�ES, 22 (UP)
. Todo cidadão honrado

-- A. Companhia M-erk norte-
, . . nmencuna IniCIOU a constru-

. deve comparecer as urnas çã:- de uma Iabrrca na Arg�'1-.
para fazer do seu voto, uma tina, para produção de curti- i
expressão corajosa de sua son� e h�dro.-cort.i:wna. Esta ��
f'. t t I scra a !}nmeua firma a -em-I

. .

.

. -
. �-

Ic:: ...� esemun lar seu re- pregar capital na Argentina, I
No medalhã» . acima, vemos Climédc", flue acaba de de

pUUlO aos corruntores da de acordo com a nova Lei 50-I datar que agíra, no crime da rua Tcneleros !ler ordem de
família que na verdadg se bre o assunto. . s�u amigo e compadre Gregório
identificam como os ven

dilhões da Pátria".
A proclamação conclui

Desapareceu.o
: RIO, 2:! (l\!cl'ld.) - Infor-
lIlQU-SC qne estava. desa.pa.rt-

.. eidb D. motorísta José Alcides
. que.: servia. Q gencrl\l Mendes

.

'de ·)Io'ra).g, José Alcides, que
.ta.mbem. é conhecidD ·l'ela aI_
eÍUilia.

-

ire ··ltosa, Branca, como
.se .1'e1:Gl'1b, tería. a.cusado I)

gâl� 'Mendes de Morais de lhe
ter: prOlJ1J5ÚP o assasstnato do
.!ornâusta. Carlos Lacerda.. A
··l'olieia técnica pl'OCUl'IlU José
.t\lcidu em sua. residência, e

11011
. locais em que h.:I.bltUal,.

·:inente : faz ponto, não encQ'Jl·
tran,do·: qualquer sinal de sua

".lm:Benra• "'��
A N O X

_._- O
BLUMENAU,

�'E:xpressão Corajosa. De Repudio A.os
rJQrruptores E Vendilhões Da Pátria"
PrlQunciamento dos Bispos .\5:�...

-

'Operações militares Da (Ufopa para
sO_r� as próximas eleições jexperiencia de dois canhões alomicos

··IRevestiram�se de êxito as
PAHIS, 22 (UP) -r+ Cerca �nvcrgadú.r� que a' SERPE €5- à conclusão de, um aeordo a

t de 350 correspondentes da iro- tá fabricando
.

últímamnete, ll'espeito da evacuaçãq das ba;
>:;t'ensa ou observadores mtli- postos à disposição do coman, ses da zona do canal de Suez.
ta:r·�� de todos .05 p�i�sc mem, dj);, que não é npr�e�am�ri-.:a- Jq �orta-vós daembai�adá bri.,.
bros 00 NATO, asststiram ho- no. As csractertstteas aeSSOSr tãníca ao dar a notícía decla,
je p-;ja manhã no ·campo de engenhos atômicos sã.o conhe-

..

Soemig!er, .na Westphalia, a a., cidas há muito tempo. Foram
praserr.açâo de lima peça de necessários apenas :10 míms;
artilharia atlJ,mica norte-a, tos aos 14 artilheiros norte-

f merícana. Pela. primeira vez mericanos destacados para a
. r d::s batalhões ô�5sa artilha- peça, para 'pô-la em condições: '

ria atômica, constando de duas de.: tiro.
. .

peças de 280, milímetros, to- Segundo explicações dadas
rnam narte nas operações de aos observadores, o canhão ag

• _: _. • ----- tômico tem.' precisão de tiro à
longo· alcance, quatro vezes
maior do.. que qualquer outra
peça de àrtilharíà m6v,�1 do
tipo convencional, .. ·

Acordo sabre () canal de Suez

·(A·RGAS
. Para .Joaçaba

Expresso BltilnenaueDSe
Fones: 1..620 e 1752

.
.

CAIRO, 22 (UP) '- O em
baixador brítãníco. sír- Ralph
Stevenson,:' recebeu instru
ções de seu governo para rei
nício das conversações com a

di�legação . egipcia ,destinadas

Dr. V!JInei Colaço de
Oliveira,

. A exemplo ·do que foi feito 110

3.n� passa';]), realizar..s1j·ã, no

Ilroximo··dia 1� de novcmbro, a

{eSta· acima, em bcn�ficlo da cons

trução da' ncviI igr2jS matriz local
� : patrocinada pclas associações rc·

!OgiOS3s da paróquia. ..

..

As '

..cnhoras das· associações re'

Iigiq�<\s.. ent.usí!l'sm�das pelll bom
resulfad;:; ohílcio· p�la rumpanha ti?
bOldado e trabaUl:JS m&nuais :1.

áiJo
..

passado, c·st�o .'lo·'ômcnt�
.

". .!TI

c'çi'áú, pàr� que cst.;_� ano se realiza
11wamentc aquela· festa, precedida·
igr,alrocnte da éxposigij0 (jb;; trq
L�lJios, os quais potiem ser: borda
d�, '1.ricôt, cl·ochê. pintura, costu
r'! (qualquer que scj:l. inclusive
roupillha, de 'criallçg; ·:"tCe.
'. Farà confecçôlU �t� trabalho� .;ã
esl�o se re'ltl ..nd!l tcrr-s as Cl'l,lar'
hs: :feiras. das t'; :i, 17 horas. 1 a

!!eJc do Club l<;"utk::. r.rnérica. nu':
lUE:J"osas sen!}o�"a.-: di: n-osS'.i6 so..::ie-

,

.

d!ld-e c às ,,:!ui!!.tüE- fei,.as,. no nles.tl�

hç,�rio. na· seoe' da Congrega.,;5.O
1\\; riana, ,cnhol:Us do Apootoladi::>,
rJ;1 Orfição. A; �(,nllC>'l:as e m')ç·as
c:.liP não podel''''ll cu não deseJa
T(m' 'colnparc��er :l e:::�ãS reun15ns
po!:.pl'áo npront�: ,5 SLU5 trabauios
i!nõ' ca-ss. ES,:-I',!f :!ff ... , as .enhOl'qS
cr:·lnpone:lltes '!�IS ���ct..1 ·ções/ q�u:!;
c··da senhora· ",. lt ('ça de Blume
l\àu principalm�.He c�t6licas, co-n

pl'�1 ndcndo a ;:ta i'u'llldade des,a
,

(,.�Hlpanhc.f emp.J:"c.:;;e a sua solieci�·
rl:dade e_ ... cocp�!'a<i.i� t:fetiva a r!�..:

t'l ,movimento, ·liv.llll;:ndo-o e ,,

f'll tando um h·�balho. por peq'�e-'
!l::! e mode.to Que .se,ia.

. _S_e._co_m_o_ �P':_��_·m_-,-"_�,_ue_la_�_�c_'_��.•_��_�_�����.�_!_����_!..!..�_�._���._�,_�_�_�_

«Se sairdaquietiverquemotrer
RECEBEU o PAPA 1 I

.

· ..

t
.

Mil PEREGRINOS com e· . e· vamos morrer Jun 'os» Procedente doa munici-
.

. pios, de Ituporanga e
.

Rio
.

CId
· . do Sul, está nesta cidade,CASTÉL GANDOLFO, 22 Irnénío escreveu a imprenso seu crIme em visita ao seu irmão Vi-(UP) - O Papa Pio XII re, ..

eeberá hoje à tarde 7 mil pe- RIO, 22 (Meridional) _::_ Os Lacerda no pé no 1:2rceiro ti. Disse que "o major agiu com incrível franqUeza: nícíus Colaço' de Oliveira,
regrlnos, em uma das audíen- Os criminosos do atentado .da 1'0.: Assím começou a dispa- com muita' ccragem. Mateio "Não. Não estou. Sou um Promotor Público da 108
ci�s g.::rais mais importantes rua T_9neler.os, detidos no Ga-\ rar. contra o jornalista quan, eommedo que ele m- matas- gaúcho de verdade e um gaú- Vllra da Comarca, o depudo verá,o. Aproposito os meios leão, foram ouvidos pela rc, do este procur .u afastar seu se. So cepois é que vim a SéJ.- cho que se presa não recua

.tad.o dr. Volneí Co
.. laço dedo Vaticana declaram que o r portagem de um vespertino filho. e se entrincheirar no b:r qu'� CIe estavà desarmâ�lo. ·nunca: no que:.·:faz oti lia que

sumo pontifice está se resta- graças a interferência pessoal. desnivel da descida nara a QUando i�le se aproximou, âiz/ CUmpri .uma detel,'lllina-
l:íéle·cendo de maneira notavel, do coronel Adyl; que não t�ve garagem do edifíCIo onde lliO- prócurei afastá-lo c;:n: o bra- rt<jó' do meu c<�mpadre e gran
deiS -ataqués de. s·oluço e· da a mesma' consideraçã-o� com W 1'a, a:O' lnesmo t�mpo:··�m.·que· .çQ..�uc.rdil, -PÓi5' .;Visava� .Ll.l" .d_�.,..�i�.,:Jl.�i,ºi_� f.��:ftaQU2Za: .'gel,'at qJ\le .11· haviam demàÍ4 jornais. Contou .o pis:. ti major Vaz procurou atra.. cerda que nessa altín-a já ira. lC{).ncltUITtít""2 ... , pa� a ... ur:

aébmetido;·
.

<

toleiro Alcino que só atingiu car_se com ele. cava tiros comigo. LembI'�·-

t: me bem que uma bala passou

I t·
.

b-
.

I b·
.

-.
iro raspando a minha· cabeça

.

.' .. ercall II. ang o· rasl elr. quando o major· prócúrava
.

a·

'isitará a America do Sul o presidente ;���;�ii 7JEm����
do In�liluto Bancaria de Exportação ��!f:���I:�i1:if:

. . ,- .

"Eu estava nervoso". Alei..,;;LONDRES,.22 (UP) - ° to e material destinado as escolhidb para o trabalho
n-:) cleclarou atinda qu.e não6r� J. P .. Ford,

.

presidente centrais elétricas. que Í)retende fazer. As ex- qu:ria matar L<lcerda, ape
do Instituto Bancário de· Como membro do conse- portàções bi'itânicas de bens nas acertar no seu Dé 'JlI nn

Export,açãp' deixa hoje es- lho de ádministração de e equipamentos para a A. pc1'Iia.
. Climério, respondendo ata capitalpara empreender 'rês (Úmpsmhias especiali- m�ica do Sul· com efeito, primeira pel'gunta do repor.vitlgem de estudos de três· zadas na venda ao estran-) estão longe de serem sa- ter disse: .

meses· pela América do geiro, de equipamento elé- tisfatórias, observa-se. Em- "Ninguem até hoje mil mal.
Sul, tendo em vista au· trico industrial \e motores bora vários países sul-ame- tratou. 'Ou grato a ,;:)ssa gente".
'. Ind3gad1) r,e estava arrern�ritaI' as exportações bri- de combustão interna, fa· ricanos estejam em pl�no pendido do crime, confessou,tânicas para essa região e bricados pelo grupo desenvolvimento industrial,
em particular, equipamen- "Bush", o sr. Ford foi bem as exp:>rtaçóes britânicas

estão em regressão e assim
é· que a média mensal das

exportações destinadas a

e�5CS
. países caiu de nove ....Relação da disponibilidades cambiai�. para. iicitações

milhões e 300 mil libras na Bolsa Oficial de Valores do EstadlJ de Sta. Catarina:
n!>oras,'hou"�r ó"cidida co1a1>0',,- i i"�

-

enl ··1951 para quat.ro mi'. Dia 23 de Setembro de 19M - iH.a L c ""çl'Oçi,o, p�dcr:ino3 cl)nt�!· COlll Uill.tI 0011
lho-es· e :;00 ml'l II'bras em

US$ ESIlanha Pr<>nta 1:.000 2.000 1, :
o:posição de b"�ffo L vrriados tra- v • USS Finlandia Pronta 3.000· 1.0oa <

l:.':bos.·Todavit', I'S i<:enlizadorlis 1953 ..

··

Cor. Dinamarqu�sas Pronta 7.000 H.OOÓH.OOO.d:> movimento. P"l' In�jo tiêste. '.a- .

Libras Esterl. Prc'llta -!OO 40U .. ·1.2()1l ,f· I Para ·0 pr.imeiro ano emze,n o seu lr.lh3 ar� f) para qtle Agias d,o Franco Francês Cr$ 0,0286 0,0345 O,04:'JC&C::l i;�nhcr!J. .' n:;,:::t contrib;n curso subiu ligeiramente Agio� da Cor. Dinmnarq. Crli 1.50.·. l,aO z;aoenn o que .s/i.·n' 2,0 !leu alcanc:l para quátro nülhões e 700 Agios· da Libra Esterl: Cr� 2B,OI)· M,OO ··42,(1(1.
(Con�lnl na Z.a pAgina letra L) mi1libras.

faz pressao ...

concessão
.
da soberania 'alem,

tadls as problemas serão tI'balidas·· ..01 "ODiá. delta'",'
BONN, 22 (UP) o dos.·.

..

FinalIllente o j:iprtà-v
·chanceler Adenau�l' expôs O conselho dos ministros predso� 9,ue A1enauer e.:

hoje �o conselho dos minis:" aproVJ>u por unanimidade dí:degaçao �l:.ma provav ...

trios :Seú ponto de vista sú- o ponto de vista do sr� A- mente segUIrao p�ra a
.

bre o conjunto das questões denauer sobre a situação pitaI britânica· ;t�.. COI:U ..
que tocam à proxima con:.. internacional· .. na vespera

I
Çla tarde� da pro::l!.1.tna.

ferência de Londres. Um da conferencia de Londres. gl,lnda-felra..
portá�vós oficial do gover�

.

no. ·fedetal desmentiu as
.

.

...••�,...
...

..

,����a�f:nce�:;UÂ��nau:� Recruaece-u
BOLsa OflGllL DE· V·LO·RES no tería :feito uma demarche

. .

/ .. ,

II .. _L' jilnto às potencias ociden-

I'
.' .

ESIIIOO 'OE ·SIIII·...•I. 61.lARllI1 tais pas a pressão sobre a .pO. ,tI,.·.c.·.a.. concessão da soberania da
de moedas República Federal. O por- , . ..

. _ ..

távós salientou que todos ROMA, 22, (:UP) _;_ ? pXlsao d,o �ilh? do ex-eh
.�

!?S problemas deverão.. s�rl primeiro mlnIstro �1:arlO I celer PICCIOnl. A ag*aç"
abordados na conferenCIa Celba convocou seus· cola- em. torno do chamado.,
de Londres e estão sendo

I
boradores 'paro umá;· série

atualmente objeto das neM de reuníõe� de e��rg�pcia;
góciações prelim�lares erl� para·discutIr ? su�lto:agra
tl'e os governos mteressa-, vamento da sltua�ao com· a

QD UpeS6
ttalr et flOmlll!ll
nr ('lufO!1'.
t'ulnrf'll

DÔMAT

Fes Ia do Bordado
:{,

·i.OOO
�.OÓI)
35.000
2.000

D Y I S o Estuda a Com;s�io de Finanças
.. ..

\.
.

que alerta o imposto ele Ind. e

.

.

.

ff,.
.

oproJe�o
ProfissãoLisfas dos el,eilores de Blumenlu e locais

onde deyerio votar .......,..:_

Avi�amos os üôssos leitores e ao povo em geral
que, media,nte acôrdo com a Prefeitura Municipal,
publicaremos· sábado próxirp.o, dia 25, as listas das
secções eleitorais do Distrito da Séde de Blunienau,
contendo o nome e o número dos títulos dos el�itores
e os locais onde deverão vaiai; As pessoas lnteressa
das na obtencão dessas listas, deverão encomendá-Ias
nos Postos de venda aVlilSa dêsse jornal, com a devi
da antecedência, uma vês que· não procederemos re
servas de exemplar\'!s para atender solicitações poso
teriores.

.

Nossos assinantes receberão normalmente a edift
ção em que divulgaremos as. referidas listas.

Sob a presidellcia do sr. Ingo Borimr, que reassumiu o cargo" em'iándo 15 relatórios do. ano. de 1953: juntando �!i balanceie;· dé·: .

'

reuniu �e ante-ontem. a Ciunara Municipal. com li presença dos se� '·Prefcitura, do mês de Agosto; p<\'l'.c:cer da 'Comissão de .Finançasr apxi:e .

gtlÍlttes vereadores: João Durval·MuU:.r•.Antomo ReÍnert, Emílio Jurk. vando (j. projeto de lei nr. 62l6�; requerim,mto nr. 82154, do· vereador
Christiano Tlleiss, Rodolfo Buerg<>r, l\f.áriínho Cardoso da Veiga. Pc- Wadislau Cdnstansky. pedindo informações ao· sr. rrefeito :M:ti:nicipal:
dro Zimmermallu e··Wadi.;,I:.:u; C<instansIcy_ sobre o seu rcqumnif!llto =.. 52l54; requerimento nr, H4154. ·do verea-

O" tmbaIll!l5 foram iniciados com a leitura, pelO ::egundo' seeretâ� <Dar Pedro Zimmetmann. pedindO iÚfonnacões ao sr. Prefeito Muni
ria, da ata d,t sessão anterior•. que foi aprovada sem restrições. 6e- cipal. Na Ordem do .Din con.'tou {l seguinte: aprovado o parecer da
gUindo.se a leitura. p,,10 primeiro secretário. & mat�ria do EÀ'}Jc. . Comissão d� Fi=nças, refereub ao proj.ito de lei Dr. 54154, que aI·
diente, quc con..'<tou do seguinte: O vereador João ,Durval Muller sau- tera os vencín:Íentos do Inteildente de Rio .do Testo; aprovada a emen
dou, em nom-a da Casa. o seu presidente.· sr. lngo Hering, que reas- da .do vereador Ary Taborda • .aditiva ao projeto de !ú nr. 59154; apro
sumiu suqs fun<;�eli. dcprus· de .b�ve· ·afastantento. pcasionado por "iadia a emenda do .vel"ador. M:>.rtinho 'Cardoso da ·yeiga;. aprovado em,
sua viagem à Europa. O sr. Ingo J:;J:ering, comovido, agradeccu Il;õ. pa.- primeil'fl discussão. <:> proj�to de Iei·nr. fi[j./54, com. uma emenda lia'
.lavras d.;> vl:re.ador :roão Durval :Muller..' Comissão de Finanças; aprovadQ

.,

o projeto da lei nr_. 4ff/54, que rece>
Oficio do 1.0 Congresso de Associações. Rurais, juntando um emm· be ·por doação gratuita. de ;Ricardo Ilarth, uma vi.::. pública. em ltóupa'

,pIar d':JS anais daquele Congresso: carta do sr. Eduardo dos: Santos. va Séca e. com uma. emenda da Comissão de. Cultura; aprovado. o pl'(l':
que, ..em nome d.::. :famIDa Thomé ,.venera do.;. Santos, .. agradeeeu os jeto de lelnr. 6ZiM, que abre ·o·crédito espeCiaL de Cr$ 9.600;

.. com·
voto,r de pCZo.'\T na data do falecimento daqU<!le senhor; <lucio da Liga vi:tas ao vereiÓJr Federico Carlos Allande. foi entregue o p:rj)jeto ·de
Atlética Blumenauense, pedindo uma subvenção anual de Cr$ 2.400.00;

Ilei
nr, 45154, qUe altera. a tabela da cobrança do Imposto de Indústria

.oficios do sr. Prefeito MuniCipal: juntando 'IS balancetes do Hospi- e profissão. .. Exgotada a matétia da Ordem rio Dia, o ·sr.·
tal S::'nto Antonio, ·durante o mês de Mosto; anexando os balancetes Presidente' deu por cncerr.::dos 05 ·trabalhos, convocando _Qutra re1.t�
doa Diretoria de Fomento Agro-'Jlecuário. durante Q mês de Ju1ho� nião. pará a I>róxima t'll'!la"feira. .

.

Festa do Lançamento da.Pedra fundamental da nova Igreja Evangélica.

em Iloopava .. Sêca - Ilumenau � 10 de Outubro de 1954
...

... '.1... "I"'
_ ... "' ........,..,. ... 'fi..... W.,."..

r

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



'. .

Um administrodor·· de comprovada' eficienc'ià_ .. '. -;, -
.

RI O SA GRADO

Níuguern acreditava. nele. e quando li enfureceram, enfu
T.:;ceram tarnberu suas lJ."Jlltarias!
Uma história crua, áspera e cmocíonauto. criando momen

,tOtl de susoense em cada crua! O maior drama de espionagem
e aventuras, jamais rilmado! - A BALA PERDIDA, HOJE,
na .tela l10 Cine BLUMENAU, ás 20 horas!
DOMINGO: HmTI.9hr;,y Bogart e Gina Lolobrigida, em

�( I N E BuseH
H U J E �� QUiN'!'A-!"J<�Ii�A,� ãs 8 horas - HOJE
'JEAN R_ENOIB, UpreSlíIl1t:! e..l seu magnifico ri1m� em tl'EC�
NICOLOU:

L T D A.

Rua. 15 de Noveml.r 592..; 1.a andar - Blumenau- S.C.

- Um· automsvel "Mer
cedes Benz"," tipo 170-
S - 195\. em perfeitQ
estado de conscrvacão..
Inf'orm 'leões à nia S.

Paulo, )11'. "3,"01 L com o
.' sr. Thales Nune� 'Alves,

da Iamada marca
.-;.;

, ,quisítos modernos.
Jlest.:l casa apenas

.

- = 5.915,00
C AiS A " c

-! �: :

Wiliyo �Si,evert S'�\:"')\t�
"

.. .

COMERCIAL, '

(A R R I N H'O S

.:

MEIAIURGltA . T IMBOENSE" S. :A...
ASSEMBLEIA GERAL 'ORDlNARlA "

. Pelo grcsenl c, ficam. convidado- Oi; Senhores AciollÍstas
'dcsl1 sü<fí.:odade, para compare :!crc": V�cmblêia. Gel'alEx.
.

traérdíriária, que se realizará no dia -ao' ele,:, outubro do' cor,
.rcnte ar.'), às 9 hrs., no escrítõrto da sociedade; à Avenida
Ncrcu Ramos S .. N .. nesta cidade de 'I'irnbó, nara .dl'libera..
'r.:!m sobre a, seguinte

'

-

,

.

.

ORDEM DODIA'. " ,

11 Convers':o dvs açú'::,s nominativas em ao pórfÍ"ulo.r te
consequente mzdificação dos estatutos sociais.

2) Outros assuntos de interesse social.
Timbó. cm 21 de setembro do", '1954

RICHARD PAUL Ja: - Dirv-Prasidente.

de empregado para o

Posto, de Gasolina, uua

fale: portug:u�s e' ;{le
mão, -Apresentarâse à
rúa ltajaí, 682 - Breit-
kopf --Irmáos.

.

"

i>.' '

••

1.Mm;u para balcão, que
Ialc os dois idiomas, A
lemão é Portugues, as

interessadas poderarn se

apresentar a Casa In-
fantil, rua 15 Novem
bro, 597. �

PEÇAS LEGITIMAS

l..GVt), ao conhecimento
.de minha distinta Ire
guezia que já recebi no
vamente arame e estou
portanto em condioôos
de fornecer telas de> lo
das as medidas,
Raul Üeeké, Cxa. }"05-
tal, 359, Telefones:
10.47 e 1462., - Rua
'.de Novembro; 1241
Blumenau.

,

, f O, R D
.. �-'

Casa dD Ame,l'lcano SJA.·
Rua. 1.5. ele NovemDr�. ua

Um caminhao 1940 pa
ra 4.000 quilos, U'5o par-

.

tícular, aceita-se, carN
'

menor em troca. Infor
Rua São

um quarto .mobíliado,
com roupa d_e cama. pu
ra um ou dois rapazes,
bem no centro da filé:"
15 .de Nov.cmbr.o. ln-

o formac:ôes nesta .reda-

"canto de cisne" para todo�
quantos sentem prazer em
',adult�tar .a verdade dos fa:.
tos, Velo na hora .justa
precisa. Muito límpida e

,expt,�$§i,v�. para ser bem
:�n�l;Pt�t�da e -compreendi-'
da,"

,

o

,

O governo do Estado
mais umn \'PZ ç';;.;lú ,tl, pa�
rabens,

(alcario para layoura
Calcano para, lavoura.
especial par�

.

recupera
ção de terras, cansadas
como arrozeiras ou qual
quer outra lavoura. IU6
formações na Marmora
ria Haas rua São Paulo
!iii1.

RO-
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Penas· ele pavão
'o Povo blumenauense vem sendo sOilert.emente

iludido pelos ultimos governos: udenístas. O atual
prefeito 'do muniéipio está se aproveitando de, bene
ficios da nossa Constltuíção, para aparecer aos o�

lhos de todos como "santo milagreiro". E' um ver

dadeiro "beneficiado" da nossa' Carta Magna.
Com efeito, o nosso munícípío, em virtude,'da

sua grande produtividade industrial e do seu volu
moso comércio, teve suas arrecadações aumentadas,
principalmente, pelop beneficios previstos na Cons-
tituiçãO! de 1946 -No artigo 15, parágrafo 2.a e 4.0,

:
a Constjtuição passou palra os municípios ao totafi
,darl'e do hnpos.tr> de �l.1dustria c proffssão, como

• também parte do imposto sobre as rendas, antes
-perténeente'Inteiramente à União. Porem, para Blu-
menau, o artigo 20 se corutituc numa fonte de ren

das colosal. Este artigo está assim redigido: "Quan
do a arrecadação estadual de impostos, salvo a. de

imposto de e�portação, exceder, em Municipio que
não seja o da capital, o total orlas rendas Iocais de
qualquer natureza' o Estado. dar-lhe-á anualmente
trinta por cento do excesso arrecadado".

NO' corrente exercicio, a Coletoria Estadual de
Blumenau arrecadará 70 milhões d:e cruzeiros, híto i
nos cálculos mais pessimàstas. Por outro lado, a ar

recadação propriamente municipal atingirá 10 mi-.
'lhôes de cruzeiros. Assim, os trinta por cento' de
diferença "}utre as: duas representarão 18 milhões de

·

cruzeiros ,lU está o "milagre". do crescimento das
_ rendas municipais. A UDN está se aproveitando dis

· te) para enfeitar o 'seu prefeito caiu :!>enas de pavão,
.Ilaqueando a boa fé do nosso pOV'Q. Ai temos, prin
cipalmente, a i:a:r.;ão: das rendas: municipais .�erem
passado à casa dos trinta milhões anuais. Ai vemos

· porque, de 1931 a 1950, todas as arrecadações mu

nidpàis somaram juntas apenas 42 milhões de cru

zeiros!
Apésar de todo êsse colossal "dinheirama", o

que fez o atual governo municipal? O calçamento
· das ruas 'o particular paga, e paga muito bem. Fõ
.ra disto' só encontramos a pintura do edíficio da
-munleipalidadg-e o jardim fronteiro ao mesmo. Na
.da mais, nenhum serviço publico importante, como
-o ele esgotos, foi cogitado. A avenida beira-rio, nem
se ouviu falar dela; a rua 7 de Setembro, tão ne

eessária :êllO: descongestionamento do, lit'áf-ego da rua

;15 de N(i·vtmlbro', está demorando mais do que a 110-

-vela "O 'Direito de -Nascer", da
..mamâi Dolores e do

Albertin'ho:; à ,'ponte para a' Ponta Aguda, péssima-
mente lôcaliZa{Va, [virou obra "eleitoreira",' ctec,
.etc.; E pOT falar nesta ponte, será que irá custa-r

. :menos de> 4"'1ldlhões c1'e cruzeiros?
O povo·-blu;me1l8uense· , ólhando- atentamente

para tudo isto, .eonefuírâ que nunca de tanto dinhei

I
1'0 se fez tão 'pouco!

,PARA VEREADOR PARA VEREADOR

José GonçalvesAmadeu P. Malheiros

'ParallSen
«««a.

Us
lJ7J»»B
I

1
I
I
�

I
1
I

ESTADUAL "

I
I

I
:���,
I
I

AlfREDO CAMPOS

A's vesperas de eleições,. taram a abusar da bôa fé
cs nossos adversários vOI-11 dos nossos colonos atraves
tam sempre a usar a velha deste expediente. Felizmen
e desmoralizada história de: te, tais tentativas foram re

que cabe ao Dr. Nereu Ra- I chassadas, porque os colo
mos a proibição do uso do nos e moradores de Vila 1-
idioma alemão, isto duran- toupava são homens dignos
te o periodo {a guerra. Isto e sabem onde se acham os
é uma desla,,:a�a_ mentira, I

seus �e:dadeiros amigo.s.
porque a prOlbH;ao do uso I Sabem eles qUe a materni
dos idiomas alemão, japo- i dade, recentemente Ínau
nez e italiano, como não! <furada junto ao Hospital
podia deixar de ser, foi de- Misecórdia, foi construída
terminada pel,o Govern'o com verbas federais conse
FederaI em todo o BrasiL guidas por Neren Ramos e

I
Em São Paulo, no Paraná,

'

no Rio Grande do Sul, em
------------------------------------------------- todos os 'Estados da Fede- &

Um'Telegrama e:JWII �i;Ofofp%�b�o;,�ê�a���� P I N G 'O'.· "5·, ,.', ,.'.�. ,

. �
l�iI les Est!ldos o Dr. Nereu Ra-.

.

Uma IRespOSla\:a��:f!.���!E�:::;t:O:O��l. _, que sao, devem repelir, e-

; Recebemos ontem, o
.

se- abrandamento l�gal nos ner�icamente, êsses .falsos

guinte telegrama: ,seus delitos. Em 1950, sen-

\
amlgo.s .que procura:n por

� "Rubens Arruda Ramos do juiz eleitoral de Urus- em dUVl.d� .os, sent.lln�nJos,S. José, 81-38-11-11 sanga, tomou uma urna não �e brasl�ldade que o. os
Apelo sua dignidade vg, se apurada, de Cocal, meteu-a! nos possu:mol� e de que tan-

.

d h 1 ' . - .

h d to nos OI gu ..amos.aIn a ' ouver a gum res- no seu aVlaOZln o, esceu A'
,

V'I.' .
.

.
.

I o'ora mesmo e'm 1 aq1f1ClO' vg VIr atacar-m,e'. na Laguna, .rOl para a casa b. '
.'

_

frente afrente vg não a- do seu colega João de Oli- i Itoupava, os udel1lstas vol-

través pasquim O Estado v:ei1:a e alí· os dois, subs-l PARA VEREADORvt Envolva-se na defesa seu htUlram os votos dados a051 •

protetor Gregorio Fortuna- candidatos Torquato Tasso i
tO.,Newton Varella". e Caruso Mac Donald por \
Os advogados, consoante cedul�s do sr. Volnei OU.!

a
. do�trjna �. os deveres da veira.. Iplic·flssao, pOdem recusar Em 1953. fOI o cabeca

dO.·1.ca��sas, éxceto a.s de defesa crime eleitoral que fálsifi
de,;acl;ls��os� N()s, se por- cou o resultado das uma?,
venti:ü;a: :tlvessemos que es- de Turvo. Premeditnu o;
colher entre a defesfl do delito e praticou-o do

.

seu 1
Gregório Fortunato e a do próprio gabinete de

jUiZ."dr. Newton Varella, opta- Entre um e outro crime,
l,"Jánios pela primeira. Nos fez-se aviador de um viga
chmes, de. que o, tenente é l'ista que andou pic�retean
a:�usadc{ havera forçosa- do diversas prefeituras mu� I
ulente,�tenuantes:. a sua ig- nicip�is, em milhares de I'rlo1'anc1a, o fanatismo d3 CrUZell'OS.,

s�íi :ffi.deliCl.adi€, o exibicio-
.

A defesa do Gregório 1ri.�smo de ser� valori:1.9.do Fortunato será difícil; a do

II�r gente dê, alto contorno dr; Newton Varell�, alem

�fc. ,etc.
•

'.
,. .' �.. ,

de impossivel , sera repug· I:',Ja o dr. Newton Valella, llante. i

jtliz de direito, pessoa, pois, RUBENS IlF. ARRlID.L\ I

di. .5!ultlu"uz não· terá esse RAMOS

PARA VEREADOR

João Vieira

-Os

�'�4"":�;�"... ..

Wad'islau Consfansky

aelo r
PARA DEPUTADO

'.

fEDERAL

ereu Ramos
......�...,�------- ._...-_.� -- -- - - -

�
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I � rarli�o Social Bemocratlco i� -� .. .

�

I INDICA � *�
i AO ESCLARECIDO ELEI JORADO DE BLUMENAU I�
i SEUS (�NDIDATOS A VEREADOR PARA AS E-i
u LEIÇOES DE 3 DE - OUTUBRO PROXIMO: ��
� �- �-

�

i ALFONSO DE OLIVEIRA ��
oe AMADEU PEREIR.A MALHEIROS ��� g

H ARTHUR ZIMDARS ��
� FREDERICO WITTE JUNIOR ��
ft GUILHERME WOLFGANGvonder HEYDE��

; Ü HEINZ JUERGEN HERING .��
1 � HEINZ BRANDES .��
I � HELLMUTH HASSE ::;

II HELLMUTH SCHOENAU .��
I � JOÃO DURVAL MUELLER .��

. J JOÃO VIEIRA
.

.. �i JOSE' GONCALVES t�
� JULIO GROSSENBACFIER i�
I MARTINHO CARDOSO DA VEIGA �� PEDRO ZIMMERMANN ��

�
.. � WALTER ROSEMANN -'. ��

III WADISLAU CONSTNSKI
.

..

. Üa
V

.�i,����·�����i����!,.��i.��e��i���it.!i.�������'�;;���.,�����������i�i����j.s,���;.���i����..�(

SilVA
a ASSC111bTéia Legi�lativa Estadual, o nos

so ' cand�:: ato a depr; ado �'Alfredo Campos, pes- ....
, 'soa ,por :?cmais conhecida em tod-s os Círculos so- i, ..

ciais:-de Blumenau e do Vale do .Itajaí. Já represen
tau o nosso município, em identico 'mandàto, duran ..

te a legislatura de 1946 a 1950, onde se hcuve com,
destacada atuação, honrando, integralmente, a con-,
fiança que lhe fôra outorgada pelo povo.

.'

A nossa chapa de Vereadoresié integrada por
17 nomes- qualquer c'êles digne da melhor preferên-:
cia. São todos homens honrados e capazes, animados
pelo desejo de bem servirem o nosso município. O
Partido Social Democrático foi também- muito
goraso na seleção e escolha dós seus candidatos a

Vereador. Dentre êles, encontraremos eínco-. que
desepenham C�\ desempenharam a vereança, de
forma .altamente, honrosa e :Oroporeionando UIJ:l e-

xemplo magnifico de trabalho construtivo em' .prol '

ea nossa terra. '
.

São êles:
Alfonse de' Oliveira "

,Amadeu, .Pereira Malheíros:
�I\rthur Zímdars .'

'

Frederico Witte Junícr "

'Guilherme "Wo1fgal1g vender
Reinz Juergen Herin
:Heinz Brandes

'

Hel.lmtrth Hasse .

Hellmuth Schoenau
João DUl.'-val Mueller
'.João Vieira
José Gonçalves \

,.Julio Grossenbacher
Martinho Cardoso da Veiga
Pedro Zimmermann

.

Walter Rosemann
Wandislau Constansky
O eleitorado bJumenaüense, esclareCido, e rigo

roso, jrá certamente proceder um verdadeiro' bahin-, "

ço entre .oS candidatos às proximas eleições de 3 de
outubro. Isto é necessario, porque a representàção
popular às camaras" legislativas devem correspon-'
der às esperanças de melhore� dias, tão ansiados pe-
lo Povo Brasileiro. ,,'

. '.'

."
"

Neste cotejo, o P<irtido Social Democrático en�
tra confiante, certo dtf que; o nosso povo,

.

consciente- "

mente, fará a bôa, escolha. A prática do regime de":
'

mocrátiCo, enl1'e, nós, só poderá evoluir desde que o

eleilorad,o seja exigel1te na seleção dos seus repre
sentantes. Só assim poderemos estabilizar o regime'
e evitar flituras queixas e decepções.

',' _.

Em ultima analise; ao povo caberá, em 3 de ou
tubro vindouro, traçar os destinos da Pátria. Ne-'
nhum eleitor deverá abster-se do' direito ,civico do'

,,'

voto'; Votar é uma 'obrigação, da qual nenhum bom'
brasileiro poderá fugir. QU�+Il assim proceder, a Lei
considerará criminoso e corn,o tal será pUnido. '

.

, s.�jaJ11lOs !patriotas, compareç{<!ndo' ã:E urnas
votando conscientemente!

mentirosos
Martinho C. da

Pro.lission is·-I
Aderbal R. da Silva. Tam-' tubo Vargas para' serem:
bem, que a Sociedade de A- vendidos a baixo preço E'
tiradores de Vila Itoupava em prestações -aos colonos e
e muitas outras, foram a- lavradores· do nosso Estado.
bertas por iniciativa e ins- Segundo denunciou o de-
piração 110 Dr. Aderbal, putado Estivalet Pires, num
que naquele tempo era· de jornal de Florianópolis os

fato, .o Governador de to- 120 Jeeps recebidoS. pelo
dos 'Os catarinenses. Governo do Estado foram
Inimigo é o atual gover- distribuidos aos cab,:;s

no udenista de Santa Cata- leito:rrais e can:!idatos
rÍila, que entrega para seus UDNl O escandalo é tão
cabos �eleitorais

.

e amigos grande que o deo?utado
do peito, os. "Jeeps" com- Frota Aguiar, na CarBara
prados pelo·Governo Ge· Federal, pediu uma' investi-

gação nos Estados e um

levantamento dos
.

Jeeps
fornecidcs, para verificar
se êles foram, de fato, en·

tregues aOs colonos �e la
.. • vradores, o mesmo. acon�

tecendo com as máqUinas
importadas e destinadas à
lavoura.

SR. IRINEU BORNHAU
SEN, presidente da UDN no
Est;l.do e nas horas vagas
"Gov,ernador", vai ausentar.
se d� Florianó!Jolis: para -?ntre
gar�s.e, nes�es ultimos dias,
à mais desenfreada, "cabala"
eleitoral Deh interipr do Es
tado: E êfe respcndeu, ao· Mi
nistro da Justiça, qu·� Rresi
diria as próximas (!ll'ições co.
mo um verdadeÍTo "magistra
do"· Qu,em não to? conheca
que te COm!1re. diz o velho iÜ-
tado...

'

xxx
O povo blumenüuense, de.

pois de .kr sido "al1cstl'siad':",
dürant,;; três anos. Dor uma

pr�p�ganda bem dirigida, a
brit� finalmente 05 ,olhos pa
ra a grande r.�a1idade .do a·
tual governo municipal. E °

"milagre", tão decantado
P�SSOlt a 5,er. "truql.lé" de p�s�
SImo magICO.·. Bem s� diz:
Sant·!. em sua terra, não faz
milagre!

xxx

DEPOIS qUE! o [;tual gov('r
rio udeni.sta "tomou conta" ,do
nosSo Estado. os depósitos d·:s
Poderes Públicos e Autarquias .

.
.

no Banco lne;), perman2cem e os Prefeitos. udenlstas .te-
sempl;"c ,:.m. '00. milhões d.e ,rão que explicar tudo isto
cru�elros. Neg::cIandQ .�st(' �1-' bem direitinho.;. Mas en-nhelro a 12 Dor cento, no flln '

de cinéo ,mõs lerem:s lucra- quanto o tempo correr, 'Os
do a "brincadeira'" de Cr$ '.' interessados "chuparão os

�0:.ooo.OOo,o� ..: �ta.�/m, é qu,z dedos"· dizem os g�andes':! gente fellclsslma. ,. "amigos" udenistasO VOLNEY, candidato "gos- '
.

tosão",' "glostorad::-" �e "tecnÍ
calor" vai ser votad:) em Blu
rri;�nal1. em

�

detrimento do,.;
candidàtos udenistas locais,
Para isto. estã.) ir3balhando,
na "surdina", grandes proce
res d·, UDN de BlulTh:nau. Pc.
dímQs·,.aos dois prejudiead':::.s
que guardem o ",:stríl6;' para
dqJois da 3!_1uraçã,o... p:}is as

lágrimas vão ro13r. E haja
lenços brancos!

xxr

'FINALMENTE, '.p<:r ond'2
andam os candidat::Js "invisÍ�
veis" da .UDN ao Senado Fe
deral? O .'21eílor tem. razão de
perguntar: será qu� "existem"
Os candíd.lLos Adolfo Konder
I? Aristiliano Ramos? Ninguem
S3be n'i!m pode responder ...
Então, sigamos o conselhJ de
Sã,:} Thomé: vêr. cuvir e apal
gar para crer!

NO DIA 20 a oluina da Pre
feitura' "pas.sou"_ ,em. serviço
eleitoreir,:, pela rua 2 d-� Se
tembro, na Itoupava Ní.lrte.
Chov,zu de noi:e. No dia se_
guinte a rua virou um mar de
lama, im!ledindo ,� . trànsito
dos onerarias dás 3 fábricas a

li .extstCl1tes. Não adianta o

"f�ror' d;! maquina. O qu� a

Preefitura deve :fazer é colo�
cal'. "mudadam"· Nada ma'is.
Chega de ta,geaçu·;!·

.

.�.

Frederico Witte

,-�---,�----��--------------���----�------------�--�----�------------------�--�
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Cravd VermeUlO o Corcunda, -:.a
Rutva, a Madáma. O Comendador,
o Pa_,arinho c, por fim. o mais
'miste·r.;oso de-' fo1l:õs. o Hnmém . de
.Bran<!o qu.;. tocava na sua gaiti
inha ôi; boca umã balsa qUe· tinha
,,: Virtude de deixar os que a- eseu-:

'1�\'MI1'" ao mesmo tempo Ilostálgj:· f ,- do s�'. Alex V-H:'ucrs, In ,

I dustr'Iar-ío �l'::,siden:c ";10 ban.

Faze�n anos 'hoje : 1'0 d� .Fortalezn. ,..:om ,; srta.
- a mvnina Alztra, filha do Mar.Ira ,J31111, fiJh;� da sr:'.

sr. Carlos Passoni; 'I V\'·1. Hcdwíg .Iahn.

.

- a menina 'I'erczinha. fi.. t:l .

Iha aó' casal Manu'=l-Luiza ele; HA,)(JM�, no}
Araujo';

. I .

- Com' o advvnti d� sua
-

H men'ínn Crista. fillu OI) filhinha Marisa. 0c"rrido dia
sr , Fritz e sra. Irene Siegler; 17 deste mês, a'ch;,{-s'� cng.'lh

a srn. Mar-Ia Marttns. t!';. nado o lar (lo :;1'. )\1fn';<) .lu']:]
ii.o sr. 'va'Úfir" A. 1\1a':: Aron e sra. Aun" Li�é!1

j:Arol1'
a. SO. Lir:1.Ülr�. B�l·."1L.:-!. _ Tumbem o lar .il] .91'.

.

esposa �o 31', Benla�'i'!'o Gí lson Lisboa e SEL Sitvia .de
[Sl'J'úardes,'

., s

I'
. .

,

I Lirr.u Lisboa. lC·H'-"·� <,nn...
- a 'srn. Alida Píazza. e5� qllccido com tJ n:lsdnl'�r'il) dç

! posa dó sr. A1fóns Piazza; t.lm<l intLf'''S.3:·nt',; nWDJ'!õo;,

i
-

- o ir. Eríco Kielwagen. tendo C> feliz {'\'cnl:: se 1'e-

"
rcsid�llte nes�a c:j�:ld'�; .

gístl'ad.l di;l 14 (\'.J fhh>n�'�
- o sr. Maunc"! B�dTelro. 111ê$.

I fl.'sidente li') bairrn 'de Hou t
í pava N01,t,e. e f VhUANTH
( - o sr. Mecl'slào Rondani I _ Estiveram hospl'cladu;; 11<1
residente ne.s!a dd:.{' -. cidad.'_';

Gilson .!\marCll. Arn9.1ch
C A S A 1\1 E N 'l' O S AlvL's Lim" e sra., .Mario Bel_
- No Cartorio de Registt'(j lotto ,� sra .. Antonio Salle",

eh'iI, d·2Si a cldlld.,. realiz? J'o�ê Val'gws de jl,ndodt'. Dr
ram-sL' :.:n1el11, us _"eguíntt>. L:ulJ'o Dauru e Família. In·ne'.l
consurcio,,: Cunha. SiÍ\'jo Zappulh. Lair

- do jovem E'lgal Li i:)ij.

j
Ramu5 Lisboa. Gene>;io' .flidu1_

·va. filho do .sr. Licl.'l' i I L "ra· .g_. Isae PljX1l10. O"valdo lV[,:
.Maria Isabel Silva. LIl1 ;, ,)'- char! '). D!'. Claucii',' S BOl'ge;,
'ta. Ivoni H-:::<s. n:ha ::1-.1 1'1'.1 NPl";UI1 :\lcidt:s B.Hlll1P] e :;ra.,

Ft'Hncisco,'e sra. O�1.i:;.1 He�";l Hiljim,' HiJ'il'Jka, Alfons Ode�
- do Jovem TL�o!J;drl·) L. b!��'ehC Vl'n1..-l' Hpckmann.,

;Gúnçalves. filhó d(' s,· L ':, 11- H, Hit-:,]· Silhl. Affun:óo Maria

LIVROS NOVOS

NU II E», de ['rico -, 'Verissilo

Candidn
UQ

r"lzcn<{o lU11'':. pausa no traua
lho d::. otE11J:::ruzHhada"', terceiro
votumc dl� '·0 Tcmp o c' o -Vento ",
Ericv Vcríssírno escreveu unla no ...

vela ·qtic cÍc '-l)e$�O consid�ra di
ferente ele 'ludo quanto tem eseti.
lo :oté hoje. Crnfe' SfI o rornancís
t!.l �núchD: "Ti"t:- que escrever cs
te Iívru, purquc ·ndo,,!.'i" dele bÚ
bita f..! f;n�Ycn':n1c, Foi cerno uma

f('bl'�. El1c�u;:iljl-U� "jo perdei::'
nad�j j): r _;;'..pcral··... I�s'J lJil poú Icn mats de uni ano, t: 5Ú Hgurn. n�
j1::..:1nn:ntc. - rsto é. daqui a nlais
oÔll��ns {Uns - a E(liVlnl Gí oho dís
fr-iJ1Ulr;í ;-J novela Ú3l livr�rias. Hi�."

.
=. tór i» de ri,:nndc jnt�n id:\{1�. íHSci

t �() s§ nnnf c p_lo !'"eu cnntr-údo cprsúdt-

_

co e drruuátieo;" "N!.'i1c" passa-se

oude "�'1ll'1 QUf:l'. 'lhe acontcceuz O 'cus e· aíegres . . .
,'.

autor- não csc!itrece. ChalÍla-lhc '·A »novera desenrola-se em> dois'
"O' ))�'coi)llecldo'�, ou "homeín de j:iltínos: um lineàr rpiFódíco, Que

. Gris". O DC.•conhecido localíza em olJ�dece pnr ;;,.sim dizer ao rotei
ECU5 bÇ�SDS Objetos dos quais não ro da historia; c outro ln�is pro
'�" lembra. Não lhe pertencem: T,'; fundo. end-:: pessoas, palavras e'
los-á roubado? Mas de quem?' ou ,!estos passam a ter um valor- sím-!

I de? QU�l1(lQ .. , E.il .... "!mmeln sern
:

hôllco. .. SOlÍc:itado a esclar-ecer a'

I jdcnndad� ;lJ.r�vcss� a �"noite CCH11 significação desta sua história. Eri ..

irnpr-e ' -'lO de que cometr-u um cri- co Veri-simo encolh -�1 ':'5 ombros'
me e <(ue cs tá sendo pcrscguído
per isso. Ne"�:: dramátíca traves-

: e . respon:d.cu: u:Qeixo·.. · �sa,··\tR-l�fQ
ao leitor. 'E aos él'ífieos, natur-al-

sín ele: encontre.. c'uas estranhas

,P'... fid I b 1&:0' !
.

ltL.J) .Ht �lnls�a

Brasileiro
Prometem Rcalí:wm §�

-

:mmIWliUm1'IIlIII!i':,�llllllllm!lllllllllnIIIIUlllllHiIlIIlJlIIIflllllllllll;;
'JUUlmlllummUHlmmllltllUUUliJll1llilHllllIllllIJllllUlllllllIlllllluin,

� f R I G ID A.I R E �-
-

� =
-

-

-
-
-
-
-
-
-

Não;sê,;adiam, porque�; a fafa.lid.ade vem inesperadamente.
Adquiria a sua tranquilidade, ..

'

alravês 'de Ufg.· seguro éanf_ta.

-

-

-

Refrigeradores Domésti(}08,' Refrigeração em Geral
Má.quirlas de lavar, Fogões elétr=cos, Aspiradores de

PÓ, Enceradeiras, LiqUidificadores, etc. .

-Se';;i Hsftl�i tli'lll r,�,sjs[idd'" OI

ql1alq:ucr "-trat�mcl1to tfUe' pcr
lll�ta " ;;ui! ('ura l':idical, pel'-
dul. eontudo. a pior das sua."

manif"'i.açc·,:·,,;. qu·::. faz o Sllplí
eh 'flns r!OCIÜC1;: n 'tcesS{I de
t _"se com <1., !:'lIas c.;nsequén_
('i. s d,:' cansaçu e J:lll3 de ar.

IGraç3s H Eufin cOliseguc-;,'
slIJ)l'll1lir -', '_!cessos a;;mático.-i.
Aos primeiros sinais precurso_
,'_s d'l. toS[· :'. toma_se' um com

primido de Eufin. E' ()' bas
t:.mte rara que ela nà) se ma

nifest('. Produto alemão rigo
l'osam: nte científic·:J. EUlin é
ho1e.··. cÚI�sid(,radd 7; a"'Pri:rv!�
rl.êilcia dos a'smáticos. D�;te-s..:
tê-lo:·'li' mão,' par'! .evitar a

tortur�l dos acessos. A'", pri-'
Hleitas ameaças. um' c'J,1ltn'1_'
mido de Eufin suprim.�_ .. '

e �mplaülPlcnk .;' ;:���'",
,

"Jc:-":�� 'J:""'"::' ._�. �":'.�t •.:.:.,�.:, 473

NA ,�

SEGUROS GERAIS
A SEU SERVi(O

t

::: R e f o r m ,a 's --0-- P 1 n t u r a I

MU'TUA CATARINENSE DE
UMA ORGArnZAçAO

CASA DO A lVI E R I C A NO'S. A. ....
--

-

-

/enço e sra, Adeli:1=t Güll(:ll_
(v-es, com a srta. 1VI<lrlen� ,ios
·S'll1tos. filha do SI'. P ..�dio .'

's1'8. Etelvina d.s· Sa!1tt.:,3:
- 'dn' jUV('J1l Andr." Al·..·(:s.

industriaria l';;sidf�nL� nf�.sta
comuna, com a 51't,-,. rVhlri,l de
Souza. filha do sr. Edúard.ú e

SECÇÃO DOMESTICA
Rua 15 de Novembro/473 Te!.: 1532 =

-

NOSSA DIVISA E' SERVIR ;;-
-

:;'UIJUUmUIUUlitU'AllllllIIlHilllllllUlluillumnluWliIIUI1!IIUHIIIU:= I
'

BANCO INDÚSTRIA E COMÉRCiO DE 54tHA CATARINA S. A.
',,;"

._ l\lbtriz: ITAJAI

Fundado cm 22 ue FcvereiJ'fl de 1935

Capital •.... , ..

Fundo d.e Reserva

Eud. 'l'clegr.: "INCO"
Cr$ . 50.000.000,00

Cr$ 50.000,000,00

Cr$ 100.000.000.00
Total dos depósitos em 3113154: mais de ..... Cr$ 879.000.00Ó,OO
AriENCIAS r� ESCRITÓR.íOS NAS PRINCIPAIS PRAcAs,DO ESTADO
DE SANTA ·'CA:TARI NA, NO RIO DE JANEIl�O E' CURIl'IBA

D:Í!-:POSITE SUAS: ECONOMIAS NO 'INCO' }� CONTB,lJ3UA, ASSIM, PA
RA (} AUMENTO IDAS .POSSIBILIDADES DE li'INANCiAMENTO DA

-_ PRODUÇÃO--

H.. P R O B S T
_

-- Cirurgião·Dentista -

<los Correlos c' TeJegrafos ._- Abrnedil Rió Bran
co llr. I�. _.- BLUMENAU

Dn.· ViCTOR C, GARCIA
CON:FECÇÕ};;s. FINAS
.PARA H01\IENS �

"1 O R D"
·AlFAIATAPJ.'A tTOA.
·.nU3-•. H!. 1)1" Nov.,.nlJr.o, ·1192
_ 1.0 Andflr _ 'l'elcfonl!l. 134�
Bi..i1l.112NA.U·

Para Florianopolis
E;>;llr�SS(l . .nIUJ»en�nense LWa.

, ".' •• '
� < ..

Fones:

DR. TELMO DUARTE PEREIRA
CLINICA GERAL _. Especialista em Doenças de

Consultorio: l"loriBno .Peixf'io, 38 - 1.0 andar _ Fone
Re�idencia: Rua Paraíba, 170 _ Fone 1074

�m IIIUU II liUI II 11111111111111 11111 1111;"
::: .

�'. /, .

-

""S. S.-Vai á I'birama?
=

" II _'< •• ; '••
-. ,_

::
-

-= então' hospeda-se lio. =

�H O T E L 'B';E R 6: �
§ que possui os 'melhores::
:: quai·tos e. ótima cosi-=:
§ nha� !?ií:Úapo úp;' ppntpê
.ª mais ap.rasivel pa eida-§
=: de,

�H O T E L B E R G ::
,= êi
êEM IBIRAMA
-�RmRÍlII1fmtlnmUUUmumulll� !

Lava • roupa

FERlDAS.
.. 1.. f" ;,�.�:t f L� _

!:spinhá's, mailcl'fàs'; • ;úl�
ceras e r�umatismo

-(lixir ,de Nogueira

C:;rdL1.�" d;" V"Íg3. Ollt:lvio da
Cunha Baimêl. clll;:;. Zaide D;,

rir. dnd. Yuh:nda Dal'if, dna.

'l'<liitlJ:l ..\bbo.j Fialho, dna.
Ap<:rt'l'ida R['mullw.· Oth,)ll

T()lTl'�. Abib Ribas. Nelson
R, "a Bl'ahil "Mallue! An
t'. ni, �la Hnckl c" Snra

PRE(H10 DO Dj�
FATOR DE PROPAGA_
CAO DA GRrPE

� Os caso'> ltc-n.·s de gl'ipe. p',H

I qu:, escapam ;1 \'igil:il1eia do

,médico. "ào '_x'üamenk' o.:;;

da
doençél. Eles C011correm p;n'ç.
que a infecc;ão se propDgv.e
facilmente !las cidadcs;l ui)

longo eh,� 'vias de e-·11l1l111'·,<_
�&o.

, Tenha

([11.? 'upénã::\ pi'í'd:�í ill re.<;
friad'Js as ]H'<:eat:çõcE e Cll;�

dados indicado:, para os em;o,;

sabidamente dl' gri�){',
SNES,

�'KAROPE
St?;ANTOl\HO

TOSSE
BPOHQUITE oi'

......ROUQUIDÁO

ANDRE' MARTINS

.

,

:l
Dlstrlbnldu:!' ..m !Ít.... Cata.tliu!

DA!!

Á.FÁMAI>iiS cAsmnR.As

"NOBlsn
lTial'cá' !<'abrll. da meUl.or

easlmlra ·do Bràs.H
- x --

Linhos e aviamento..
. pan A1fl!iaf�
-x-

Rua XV. 1360 - ex, POl!W, �,

BLUMENAU
.2 _.

exdamam: Prima· 6, �m�U1Q(� ."Iaya 4' �r.allt, S'm, al�:;·
la: já se .acQá, na (I l, .Prima _. a lavadeira perfeita - Conlrataaa esp'e",
cialmenle de �ao Paulo: se acha a disposi'ção uma demonstradora para prQYar
as �vanfagens da �m;�quina d� lavar Primá.

Para,;rbnl� entrega: .

TRATO ES
�

,
I
t
í

'1'.1,Motor de 2 ciJitidro.s, OLEO CRU, de 22 HP, Cambio
de 5 marchas p, frente.

Equipados coro LEVANTADOR HYDHAULrcO e !
ARADO de DUAS AIVECASo i

'. {) TdA.TOR· l)É CONFIANÇA PREFEltIDU rOR, f

SUA _GRAN�E ECONOl\'IL.<\. E ltESISTENCIA.. I
,

�P' i11 S' E A ( E S S' O R ,. O .s i

,

( . . ;' � l..INKE _;,_ n:OF.FMANN - BUSCH. (L. H. B.)
de Sillzitter - Watenstedt· Alemanha.

PEÇA SUA PRESENCA
,-

..

PELO TELEFONE
COMPROMI,SSO

SEM1 3 9 -9 E RECEBA EXPLICAÇÃO
DE COMPR�\.

BLUl\1ENI\U

FORD CHEVROLET - Linha
Càminbões F. W. D..(USA) até

CÓNCESSIONAitIOS para ·Santa

MOFAR, etc.
35 TOllelad,\;,1,
Catarina:

18 Novembro,de

'=·==·1==
Rua 15 de Nove1l1b�(;, 983 . ,-,. Fones: 1324 é'1'1fJ

. AUTO COl\'IERCIAL ThIPOR'l'ADORA S. A.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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. flNll, 0.8" TORNEIO TRUINGUlOR DE BOLiO' �, .

·SjaDlfl�á·t_.�à 'v.·tor'ia' da�' .'eqUlpe,
'"

- ...

Wfb I
•
i rp CO

t t d DI
'Pedro Santanlla 400 pontos, Edgar

I
uemuntel, parabeus estes,

extenil"-l'
O.; bolcnístas blumenauenses e r as quai; íiz,7ram-sc ouvir díve rscs

S IVI retepçao ii' O, orus!(J:: liV8ram OS represen an es . e u_ume� j1.eber 428, "'ri';;del Kniepenhb�rg \'l',' ao Clube Blumenauznse de rtoríanopoutanos, I()�;'llI fi<1,,,lg •• ! oradores, que salíenturam o Inter-
.

,

,

f"
. 4:!<1. Milton VOUteIt 397, Guilherl�lC Ca!,'!! e :'i,o na pessoa d.�.·.scu di�' DI�,i�e rec:,�ciOlud;:,; _J:>clt..';' 0012 '1

eâmhío eSÍlerti\'O: .:>uh'C' l\<ll"rineli'

nau,' e flonanop.o IS - =-= = �,-'
, 1 Brack 4t7, Arno lI1uller 419. Fl'ltz !ln pr'esíderrte». sr, A:f8'xu,o' Oliver· .eb�Hl·;-S ,eul'Jtibanos" os gual-' nau, fC5 c r:l'anacllsc". .ter-uo do ver-

•

Keller >139, llrtllllr J.inlUlOlm Ú4, ra, que tudo.íez, nã(),',medindO' es.. S� 'Íarta�ll) em -cobrj", de gCllUle· dR(l".·jro .t;PÍl'ito :e�pi,rtÍ\·[). Um

Centenari,,' ,I<, Ct..l'íllb, •. ··t!o ',,'ladu ·12:'\() p:';,' '''' PiranhH�, 'iHl3 dós Harold Regtlsc 138 e o campeão 1 foro;os, aüm de que.' os'· botonlstas: ÚIS' as duas equipes durante " ; registro t;'oo �'pc<'i;ll I) qual ca-

Big-Uoys c :m,;J "OS Ripapaus, O nhsc lutu {'" lornei'J HOl"sl

SChCI'j,t"
Clube que pr::side, 'saissem vi· pcrmancucfa di, mesmas na c', llivOlI, pela <'rij!inallllullc,. a iodos E assim •. cumurados de gcnlill'"

\:·tlJjlj")�ÚU fndh·it:->:.1ai .(.h�� 3 éqqnip�; d:...mantct com 450 pontos. �Col1�ra- toríoso.s; corno de fa+o o rorarn, dadc �Sorri50�! ;')lavêt!<lo por bem t 05 bojonistas cator+ncn-es. fd pru- tas, r;gr.eStit'ir-aul O� 1J{_l101,í5t�,; ca

f: i "ill,-I" ,. l)l'lunist!\, nlumenauen- tU�UllO'1l0S COI1l :. cq'!ipc local -Ios neste tliiicil. mas salutar esperto, dc_tae';l' Q,_h;w,(luete de,:Sábada na!pí:rc;onado por ocasião do :regre>.", tartn-mses, "íV;\tllCl)te... lnW,rm;síu-
,O"� Hl,ll',.;t, Sl'llci,lcn·:.lltcl que CCl!J. PiRANHAS p:I",: e- : ""'"llte víto- qua.& o ];01"". Sociedade "ftlu- �l'a�ç$_) ".':',a gra,llde! ,,�, d� equipes . Visitantes. quando nàdo., com a

.. lloSpÚalidacl(: dos

"':��;Jjll ,,')1>1:'.1' 40;0 pontos. O 2,0 ria alcançada. " , ','1 capí- RBCEPÇ'AO AOS
'

churrascada de dQtúingo: (_:'.1rant� f os mesmos [oá,,, 'surpreenôidos, L�rltilJallOs,
.

hu!(.!r 1f:rl1tÍl"Olt -; HIP�!t:l{lo entre �;)S. tão da equipe Iocul sr , Hor'st. t)chei... HOLONISTAS

bv1t;U�·..;t.H.'_í PauJ'-J Scho;j(lculallt..el d.J�

A NAÇAO

,local :frcote

ri.l!� :.� �-t:�r·:.'l.1., pelfl. ,p:-;:Pl'ef_!Va. con
tag:':l!1 de' f):) j.1UUt-o�· t'll_1 1.'_' .pe!�a (J

2.ó e :;75 pon luz:> d!h_l �o uar; u �.'J

col'!"'ld:.· pois o tot".l ·AiENÇ,ÃO SENHORES; . AUIOMOBIUS'ltU;

v OLM'S W; A' S" E." N', �

.... .

:li'
..- -"l! � T ,.. ,",r. ""

-A'�:\,o;_ .. f:",�!�'·.·:f4;� t.,�[!!t?� ..: ,:-.,�):: ,�

( .AV'A l H E I R OS, vistijm�se com

KA N�';D Egancia, usando camísas'

tU' mais bem

Rua 110515

MARCA DE GARANTIA

r,� r. '._ �'k " �,� '-�:' ,
-

��irZ��!;���;������'��.t������ia�������i�����r.���j�=��ieieit�i�:
.

�� 'f_, :',;q� ���:": ��. �', ..
'�' ',_., ': �:"', �-:,,:t� ,', �� �*

� �
� '�

�� ;'8.1 a-i"lt"l��.
-

:" ',," ,;:'. �
1I� ,

. _.----r""'- J'JJ;NHA - -
o•.

•0 ' '-,' '" '

. .n

li-:hama tod�s íl,s, Indú$trjas�·-= O.ficinas,;tW:ecâniças catarinen-H
�f ;es à Atençi'i,o; I! ,Senlj�9.i!?npl.. ties<;{)b.el'tac nos últimos tempos�
�� :;ONTRA FJi:,Jiil1UGEl\f.. ,

, ; , _,' '.' .��
00 'f

..,

� 1) Porql!(·"ra�.!,Jar á: t:�rr).lgelll, do erro use �
� AN',l'I.FERRUG.EM. "'BIUARH " .•,.. �
ii� Lim"a e con�er�a' .')·.fer.ro -contra 'f,�rru�em �
� r _ •

J 2) Vai co'ústr�ir Casa na Praia? ��.� proteja o f,:-rro C'3ntra ferrugem, usando �
� �
�� ANTI_F�RRUGEM "BIHAR." ��
�� 3) Sabe's qU;lJ1to custa um Loccl11ovel ? �d �
t� Não deixe o mesmo enferrujar, us,; ainda hoje fin.

�� ANTI_FERRUGEl\:l "BIlIAR." i

�* porque cÇ(mbat,',! por completo a ferrugem ce fi.
� conserva o Loc::nl1ov:L fiI�,' 4) Saheis quanío custa um AutQ-lllOvel? n
� Não �SPq,:; �ue seu, valioso Carro �n�crruje, H
�� uw amda hOJe ,o VallOSJ Produto QUIDllCO �
�� . _

ANTI.FERRUGEM "IHUAR." . �
��. "." p

.

rqu'� comba!;-: <I. ferrugem e conserva o Carro-I
i�t'\VM;,!\)}10S à dir>iinia JrcgÚI.'ZÍa, que jã cncontra-s� àI�veUlh 'o ,,-aBoso !_irodut9 ANTI 1')!:RRUGEM BUlAR, no�
��Mercat1Q, das 'l'intiUI Petc,r.;cll &.. Cia, I.tda., ii. Rua 15

(leI'�
,. ,

�N{)vembro, 1376-80 - BLUMENAU, .,' .. ,

!� RcpLEentan1(c! exclusivo !,nra Sin. Cuiarina:

a� RCIIJ:csf,n:f.ações '.Reunida:; J.tda. .

. ti�� Caixa P:stal. 599 - Rua São Pau lu. 2922 �.
� , �
�� , BLUME�AU -';- Sta, CaL:rina. �.
f���;��n����i�����.�i�iei�iê:i�r.i���i�i��!��j;�i��i�i������i���i�tir.�i�.���I�i�.�

1 3
,

SALVE

SETEMBRO,! 14 DE OUTUBRO
Espc tacular

'

Liquidação Semestral
DA

BUE'RGERCASA

,!

Eeori.6rnlZe comprallrJou ná

IMPORTADORA
BRASIL PHOGRESSO - POR ATACADO E VAR]!;JU
CANETAS PARKER "21" ... .,. '" Cr$ 235,00
PULSF..ilHAS CHAMPION ,.,... ".. Cr� :t30,OO
DESPEfÚ'ADORES WESTCLOX .. _ Cl'�� U,tO,OU

R,ua, .l5 de Novelnbro; 804 -- Lo alldur ,

END. TELEGRAI·'ICO . RAILSO - BJumcnHu S, C,

MaterniuaDe É1s�et� Ko:lller
J.&1lDtM BLUMEN,AV

.l"A.KTOS - l"ARTO SEM 1)0& ._ GltAVI)JJ.i. à
� COMPUCAÇÕES �
SERVIÇO t'RE'·NATAL

CONSULTAS ME'DICAS DIA1i!iS.S ",_.,t ,....;.,U ao•.u

JO'IAS DE PRO'PRIA FABRICA(i1)
RELO'GIOS DE TODAS AS PROCEDEH(IAS·

d e

HAROLDO REGUSE

Rua Floriano Peixo,to, 95

Cp. 439 Tel. 1639
Pará consertos em geral'procure sempre

. fi{!lhor organísação técnica do, estado.
a'·';

COMERCIAL VltlR4 URDNS S.
'RELOJOARIA S(HWABE

IMPORTADORA
"

-

DE

RUA

,B L U M E NAU
xv DE NOVEMBRO, no o � J

§ A N'l'A e .._l\,'l'AI�!N IA

I M P ou. T A Ç'A ()
.

Dl n E '1' A

Agentes
H

A.,U S 11 NU
,

(H�',rRO LEI, FORD, '6. M . .t., DOODGE,' JEEPS, INTERs

NAí:.JNAb �"··E MOTORES HERCUlES

Relógios Omega, Rolex, Eterna, Mido, Cyma. ,Eska,' Stu.
dio 'l'issot, Classic; Jimghans, Ki>enzle, Zenith,. internatiQnal,
Jegcr'; Artigos para present::;s - Porcelanas ---: Cristais .fin()s,
Joias em ouro e platina, AVanças de todos os t1pos e qwl�tea .

. no maL" fino acabamento; Can�tas das melbores marcas.

Parker c Sheafrer - Grand-e sortimento de relógios de .Me�
Sil, Parede, e Despertadores:
Uma IJ'rgaúização qtt{} tll!anto maIs cresce· maia ·vlllltagG!W

.

,

. �.f�!'�C&'
,

R�LOJl)AR!A 1j{)!!WAJ:n� DE ASWALDO 8C!!WABE .,

BLUl\-!ENAU - Uua II! de Nov . ." 282 = J.i'Q!Ml, 15<!G, � Oaua-,
po�taf. 391 � "�nd. 'l'l'lf'gl'.� "nf'l{1�"'m'ahf''' - Santa Ca.

.

._�,- tarina (;\0 l:tdo tIa (111�:.l 41f!.� �l:inbs)-
ORGANISAÇAO ESPECIAUSAl)'. PARA' VENDA POR AlACADO

>-

',BLU�'IENÀU," Z3-9-1954

do Paraná
CUIH nova dernoustracüo de amí
zade. lHÜ'tiVH:Uf1 p-;:Ju rcC"..'pçãQ que'
'or{'rCC.�rrtlH ('ui sso J osé dos

,
Pi...

nhrlj�, cum ln:na c;splendlÜa e ,hem
re;[!;,d�! ·'ChiJPlUl;_\''' de �spcdida .

DO 21lo SORTEIO DE APO'UCES DA
f Q U J T A J I V A"

Sf),RTEADAS
�

(OM CRS 10.000,00
;'

.

SEGURO fAMILIAR
f' 21239 � Ll1ura d,3 Azevedo Rolim .,. ,'. '" ' .. _ Ni!.l'l·oi - Ezl:.ltl'.l ']:.J lU!.)
F ,04,450 - Ht:nryl: Alfred Spitzmann Jordan Distrit_ Federal
F 37.740 - Maria ·d:: Lourd"s Moreira Lima", ,

Distrit. Fedenl..

F 12�0i33 - Nelson de Bor�')s Gom:s ' ,,'., '" .. ,. Ponte Nova" Mina.';

F ()3:699 - ,Julia Sobreira Bill! ,,' ... ... .., ," " Patos - Paraíba
F 38.823 - :M:�ria DeHcia de' Siqueira ." '" .,. ... Custódia - Pernambueo

F 33.331 - H�nriqlle Séi1l'r Netto ... .
.. . .. , POIHa Grof'sn - Pnrami

a. _ilj;:',
SEGURO BA'SICO

473.9,0.3 - L:víndo José Dias .', .. , .,. ", ", ,.
Belém. P,lrá

.

337.293 - Fran Garcia de Aquino ': Enide S. de Aquin'l Rosárjo - Maranhau
.

295.639' - ROSInha Monteiro ,.' ,., ." ." .,. ."
Juazeiro do Norte" Ceara

513,471 - Rlllrique Aug'lsto ,A, da Costa ", '., ," Olinda_ - Pernamhuco.
448.704 � G�nti1 José de Queiroz .. , ." ," ." .. Corat;a ' d,:' Jes_us " lVImas

536.343 - J'Jâo Grigorio dos $-lntos . , .. ,. ", .' _ Almenar .. - lVIll1<JS
•

441.683 - Alvaro cardoso de OliyeiLl ." ", .,. , .. Monte Carmelo -:- Mm;;!:;

476.937 - Alc·:biades Belinato .. , :., _.. "_ "Miradouro -'- Mm3s

425.421 - José Paixão da Rocha ." ,., '" ."
... Mirai ;- Minas

..

4';6.164' - Manoel Calhau e Lucy',Milagres Calhau ", C:ns, P,n, � MIJ;as:
535.BO.6 -' Raymundo Caetano da Silva ." ,., ,Raul S,�ares --:- Mmas

.

301,9p4 _ Mané,�l Bravo JuniCl' '"
,., .. , ." .", Duque uo C:IXI3S • Est. do RIO

412.463 - Osmar Radkr de Aquino . _. . ' _ Dístrit' Feder •.,l

277.865 -'-- Aprigio Rello Filho .,.' ." ,.', ,Bôa E�)l rança do Sul. S. P .

33.6,582 - Kihachiro Fuji .ilara _ '., '.. ", .. ' ,.. .. Irapuru - S, Paulo.

317.163 - Manoel Porfirio Silva .. , ." ... ", " .. S. Pau!,:" - S, Pa�lo
.p'l.276 - Anionin da Sil"iI S, é Silveria S. Silveira .. L:mdrina - Parana

,

433,828 - Otemar :Caio o.feira ", ., _ .
, ,. .'.' ., .. Laguna - Sta, Catal'lI1"l

333,879 - Vit,zlio BOZZ=1'O ." .,. ." .•• .., ••• . Cac.�oeira d? Sul - R. G. Sul

457.665 - Pedro Joaquim ct'� Borba . _ ... ' ...•.
" .. GOlas. GOlas.

SORTEADAS COM CR$ 5,000,00
,
442 ..142 Clar� Reúnes M0ntcil'O '" .' _' ,., .,. .

For �leza - C<:ará , '.

,

500.158
.

Francisco Joaquim NUI1�s ,,' ,.. ." Granp ,- _

Ceara
.

NOTA: O .'lr: Renryk Alfred Spítzman J:rdan, ,já tC\'e sua,:;., apohc�s 111", F:04.44!, F-
04'-441 (' F_04_431' sorteadas em março de 1,952, Junho de 19;:, .....� n��li) de 19;)4. rC:-l?ec
tivduente. com. Cr$ 10.000,00. cada. O sr. OS111i,l1' RadI·:!r .de Aqu1i1o. Ja .t��� �uas �poh<;.es
nr. 286.373, em abril de 1940, e j,unho d�' 1941 e 412.463, em 15 de fC\,erelro de 1952,

sortc�das' com' Cf:; 10·OOQ,oo cada.,
A

-

Sociedade Mútua, de Seguros Gerais .

"';\ EQUITATrY� DOS ESTADOS UNIDOS DO BIt.l'Jsn/'. já dLtribum -em sor.

" .• 'tei.l.ls n inqlortancia u& CrS",.", 53,2;8,000,00.
O PROXIMO SORTEIO DEVERA' SER REALIZADO em la de Outubro de 1951

,

. Soc',zdade 1\01 úttla de Scgur,-s G,'�raís
"A EOUITATfYA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRA1Il"

,.! Sêd�: Av. Riu Bnllco lJ," 125 _.' nko de ;Jal1'eil'o
• DKi'ÁnrrAl\lENTO DE SEGURO li'AllllLIAlt COM SORrI'EIOS 1\:lEN5AIS

Trav, do Oll''--dor 11.0 22 - 4.0 un dar

Mande-nos informações sobre o Seguro familia r com sorteios mensais
Nome; .

Endereço
localidade

1

Estado

em oçao em loja!

Veja I} qUIf ii atNolX Economat
,

faz. pata Você:·
r·

t AFro \1AnC,\l\tEN;J'E, enche·se
\t� ...�,i<l.' .'" •• ·.w1Í nÍ\(j)'{;crto.c tem·

l,e;'alll"",.:.�<.ItC\'I.i!,r"" qcUCnI<" c (r.i" .

. ,,-' ; �
-' : '. ;

1 ...u-n;.'tÁ riCAMENTE. pela sua

;'h .. : :l\git...düt.r -'lav� :sl.la,·cmClIle

�em ,prcjuiliCa,r., 03 teci405.

3, ,�t;!T�)i\tÁTlCAMENTI, e5vaSla·

Iii jI<!ra t'nxlIguar, Sémpre em água
11'mp;,.,: Úroll"'QU ' J�fàs' \,éics; ii suá

. T{)ih':Hle�_.

4, ,\Ul0i\lÀTJCAMENTE. anres de
" ....1 .. lenovação Je água. c)ltraí a

;':"1<1 da roupa, "elo novo ... J;'Ir.ltco

téft,ln ptOCcsso :I,"·vlÍcu(J.

'" e meus

estas vantagens t

a BENDIX eConoffiat niio

necessita fixaçc;o 00

solo nem inslojaç,tio ctp�cit!.t
Tr!Jbf.JJht.! tom �!Jtjf(J!.H!.'

'p�e5s�o de ciguo e h!l�t�

Hgê!'-to em �!!t!lqJJel' tonl�!r-t!�

pt1rt! t\U$ h,H\t1C'H$

c.btll'jfitls eHd!nd�,

r"��pl'! i'I.f}\J�lvtl dt': p:!_t-tnl1\. !Jnr!1�\�

IIrl,,:, r:'t1' �_ tq' �.'L ._ "U�. �rp .. '!OV"j Ifll�

'( \· •• �d,",," _., ... "\lI':", '1;-",", nqu"" d':l ":'H'rrr.

l
tfe.C\:l'.,.,.f ... 'e'1lt!::Jg'l"Jdo. ��IP !1HlUrr!,"ltH,

",-m 'Jtt"!:b"!"f bnl'!)!'-z"", �1)'(OI"' __ tHJ!J "U" ��"

11I-!,�II� � t",c,''='''''I. 11'1-,1)1 pr'"'r.e!.:;o- qtl� e'i-

_=-�:��'C'MI
�

':���:_.O__"_t�_I!_)'-_' _

Aproyeltem lambem ÉNCf�A()E'RA WAlITA Cr$ 138,30 mensais
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""INTlNERA'RIO DO CIRCULAR

Iniciativa. do sr. Adolfo Woifram "
'

, '.". "

FIXADA PARA O DIA 1.0 DE· OUTUBRO ,PRO'XIMCt
,

.

.' . � _.
"

.
-

.

A INAUGURAÇÁ·Q DA LINHA CI-RCULAR. EM
BLUMENAU - Horal'io•. itinerário e pontos pl'incipais de parada.;

do ô�n i ,,'u s
"

. m .

do, sua organização a um nais competentes, que em

plano invejável entre as muito coopera nara o obje
demais existentes em nossa tivo uso: progredir ser

Blumenau. vindo atencíósamente o pú
Uma dezena de carros, blico. Esse o "léna .da fir-

hoje, está a serviço da po- ma.

SAlDA DEFRONTE AO "'CINE BUSCH", A
BRANGENDO AS RUAS: 15 DE NOVEMBRO·
SAO PAULO, PARAIBA: 7 DE SETEMBRO, MAL.
FLORIANO PEIXOTO, PASTOR STUTZER E
ALM. RIO BR�NCO.

Todos devem estar lem
brados de que" quando
penúltimo aumento regis
trado nas passagens dos
transportes coletivos,". OS

.

poderes Executivo e, Legis
lativo. condicionaram o re

ferid� aumento, mediante
obrigaç�),; pelas

.

firmas l�_""IIÍIIIII_--" lIIIIlIIIIwlIIII""IIIIIIIIIIII!I�"�i,
pleiteantes, da criação de a ponto morto e sabedor
uma linha Circular,. com de que nenhuma outra em

tráfego nas principais. ruas prêsa se aventuraga are';
da cidade.' Essa "pretensão, clamar para si a explorá-I
em prínéípío- foi" aceita por, cão do 'Circular, com receio
todas as empresas, porem, de prejuízos o : sr. Adolfo
ocircular não chegou a fim- Wolfram, no firme propósí
danar durante 30 dias. pai, .to de' bem servi):' a p�lpGlá:
o dcsc::ntentamento do po- providencias

b" sr. Adolfo Wolfram,
entretanto; se solidarizara
com o povo, pois sabia de
suas necessidades e mesmo

PONTOS PRINCIPAIS Dt PASSAGEM DO
I

ONIBUS CIRCULAR

SR· ADOLFO "WOLFRAM. PROPRIETA'RIO
TRANSPORTE COLETIVO WOLFRAIU, DO BAIRRO DA
VELHA E QUE DIA 1.t1 DARA' INICIO AOS SERVIÇOS DA

" LINHA CIRCULAR. (Olichê eonreccíonad« neste ,J{)rnal).

VM DOS MODERNOS E CONFORTAVEIS ONIBUS
QUE. DIA 1.0::' COMEÇARA' A 'RODAR NO ITINERA'RIO
TRAé_;!ADO PARA A LINHA CIRCULAR. (Clichê eonteccío;
nado mste jornal).

INDUSTRIAL ARNOWEE
OE, homem de ação e ba
talhador incansável pela
presperídade crescente de
Rio do Testo.
POVO DE RIO DO TES

TO: . Cerrai fileiras em tor-

D R. W li S O N
SANTIAGO

Aproximam-se as elei
çôes .de Outubro, quando
deverás sufragar nas ur

nas os nomes dos candi
datos ditados pela tua
consciência e pelos teus

princípios democrátãcos.
A escolha dos homens

que te representarão na

Câmara deve ser crite
riosa, pois' só assim esta
rás realmente trabajhan
do pela grandesa de.BIu
menau.

Votando em WILSON
SANTHIAGO estarás
dando inteira desineum
bência a alta missão que
te confiou" o país.

...

\vILSON SANTHIA:
GO "saberá corresponder
à tua confiança, lutando
pelas tuas reivindicações
,e pela solução dos pro
blemas da 'Comuna:

.

Um hooiem, que
,

duas vezes' eleito I
vereador, demons-,
Irou a sua capatida- i

der energia e hones� .

fidade em pról de .',
Blumenau e/ que na

Assembléia Esta-
dual ser1á um legiti-.·
mo representante.
dos que trabalham e �

produzem em Santa
'

ELEITOR:
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