
SegundiJ ulfol1IIla9Ões
colhidas por nossa repor;

.

iagem. ainda dependendo
de informações. 'a jl,lStiça
eleitoral desta comarca

. está disposta a aplicar as
'.sanções da lei aos eleito-

. 'res que deixarem de com.

parecer as urnas no pleí-.

to a sa reatízar domingo
próximo. Nossa reporta_
gem procurarâ ouvir o

juiz eleitoral a respeíto,
,i>

AN.O X

Afirmou que as cansas avassaladoras do' comunismo é a situação
d"'�orteada, em que se encontra. a. administração, de modo geral, moti
vo' porq,ue alguns l'ov«s que passaram e tendem :l. passar por atacado,
$ubmetetn.,s�· ao regime da escravidão do 110mem pelo estado, e segun
do-.a. intransIgência do capitalista. de' não reconhecer o direito dos na.
bálhadores de partIciparem nos luer<lS e empreendimentos econõmteos
isto' é. nos metes de- produção.

Assinalou qu:;, a vlolêncla não ex-

J
aos estados.

:ter�ina. as .ideias e a politica n:ilu Depois dessa atternção .rernane

entendida. nã:o �roduz resultados centes se deduzem tres pareeãns
eont;ários ao g��almente -c��erad{)"1 denomina.d�s fundo: primeiro·í\lllt!i)
Em eert�s, ncasrees, o .espírtto do!! de reposrçao, para atender a re ..

determinados, indiividu05., p�lo seu] posição do materãat desgastadO; se
descontentamento em receber f9,- gundo-rundo de reposição do

eaPi"1vor, é de reação altamente negatt- tal e sua ca�acidadle Iibern�o:d'l
VQ para as condições do capitalLq_ inicial, ou seja. atualização do Een.
ta que cumpre resguardar, E eon- valor; terceiro-fundo de resgate pa
tiliuou:. ,

Para opor-se ao comunismo e�ds- Conclui na 2.a 'Página letra. G)
telh outras idéias, que são propm'- Sr. OSVALDO ARANHA"
cionadas pela ideologia cristã ;!,!l'"' �

.. . '. .' "

.
,

sím, atravcz do salário justo e as- " _'A� _,� ,.OS' :·
..A' .I�· r\

.

O 'T -L_'
.'

:-,�
.

�::C�!:r S�Cl�on�:t:x�:' ��:�:��� r\crealta' r. rvenn« uue S I raoaln Istas
que para atingir aqueles pontos ê»:

•

xiste transigências entre QS quais T
.

M E d
.

N C'
,

-Ó. ' ':
.

::�e�e�a���;::nt:�:�:�OS��': '···.erão a
..torie: 5m.sna' o'r« ,:. O"n'rs'r'e'.sso':

_

xíma urgcncla, Acrescentou que a :::::J- g a-'
r.egulamcntação deve pCEsibilitar a

D'
.

repartiçãO) equitativa entre (l capí- eclarou que naNo del·xara'· de' ,00tal e o trabalho. O sr, Juarez apro;
sentou seu P12.no de partícípação
nos iucrcs.

RIO. 30 (Mcrid.! - Respondendo
a pergunta do rcpor:ter, scbre se 0"

.. T�at�do. C':' sistClu1 dr, ,pl',l'tk:., _trl.lpalb.,istas,.teriío m,aiOfill. ,im COI),
paçao, Q sr .. Tavora afinnou: grasse o sr, osvsicc Aranha ]'''5-

UNo inicio devo esclarecer que pondeu ;
dev«j ser incluído como capital
a parte consíderada corno traba
lho, O primeiro corresponde aos

invéstimcntos o segundo ao estor

ço humano aplicado na empresa
desd� o manual até o irltelectursl.
cerno técnicos e dirigentes. O lu
era bruto. apurado pela empresa 1)0

fim do exercício, devem ser reduzã
Õ:;IS a tres Obrigações: juros e ("Q_

pital; segundo os salazíos ZlOS cola
boradores de todas as categortasj
terceiro, impc(stos geraiS dcvidc·.1

migas' quer inimigos, invo<,,'m, .') Este é o desejo.
nome do dr. Getulio Vargas na an- verno 'tarnbem •

sía <lr- eN.ef v.atos·"

Terão

houve XI ....;,··

ntões politici!s em minha' casa. E.'

natural que' �!lÓS os dolorosos aJ�n-

I tecímentos, gregos e troíancs !Por
.eonsíderaeões pessoais. e n{ei:mo
por questão politica, me tenham
honrado com sua visita de scüdà-
riedade. Não sou candídato e riã«
pretendo assumir direção de pa�ti..
do algum e nem 'quero me envot.
ver na vida dos mesmos antes ou

depois das eleições. Deixei o g.�
verno mas não c1leixarei d!) servír
meu pais. Este serviço não depen
de dE' combinações e nem de par
tidos, mas sim, taréfa a que €'1

mesmo me rmpuz. Quando julgaI' 0-
portuno não Só falarei como tra
balhareí pefa realização dos ides;'!,
principio que julgo imprescindíveis
aos interesses do Braslt.

nação,
REPORTER - Acredita o sr, na

realidade das nossas po�sibiIidades:
no sucesso do voso sucessor,' �:r.

GUdin; qu='" venha a por em execu

ção medidas práticas c capazes de

restabelecer o' ritmo do progresso
nacional?
A1L<\NHA! Faço votos pelo êxit,�

da sua. missão nos Estados Unidos .

Mandados de segurança não· cumpridos p'elo
, ,

.

,:;; FORTE, CONCENTR.AOO

�
.....

�: I; e i>róprio para os dIas úmidos e frio�, o

'l,l��' COGNAC OE AtCATRÃO XAVIER continua ç
"1" ser o verdadeiro protetor dos pulmões! _ p!.AI . .". _ -T"..

vinda' nas ais farmácias e dto urino; -

«Provas de que Idhemar
não praticou 'pecu.lalo»
Re�ponsabilidade pessosl na compra" dos veículos

.

SAO PAULO, 30 (Meri- P provando ter sido anulada havendo duvidas quanto á
dI0nal) - A professora ES-) a compra, pejo Estado, dos' inocencia do seu constituiu
ter de Figueiredo Ferraz, citados veiculos. O negocio te.
que figura entre os pairo- diante dessa desistencia, do Por fim, declarou que o
nos do sr. Adhemar de Bar- refaturamento da compra e sr. Adhemar de Barros es
ros no caso dos Chevrolets, da transferencia do déb1tn, tava em condicões de fazer
declarou gue tinha clemen- passou a ser de carater pri· o que quisessé� com '{) que
tos em maos lJara sustentar vado. entre o sr. Adhemar era .seu, pois a divida' havia
a tese de que não houve no- de Barros e seus amigos, sido contraída por ele, com
le peculato, conforme () do- que ficaram com os carros o Banco do Estado.
cumCllto que nos exibiu, em questão. A propositD,

ela exibiu á reportagem
um oficio à'o sr. Sincsio Ro
cha ao Banco do Esiadl),
mandando canc01ar a discu
tida transação.
A' reportagem foi ainda

mostrada uma certidão.
que, no entender da entre
vistada, prova que tambem
a Secretaria do Governo ti.
nha conhecimento oficial
de que o negocio passara a

ser particular, de inteira

resp�nsabilidade pessoal do
sr. Adhemar de Barros.
Com iSso, espera que esteja
encerrado o episodio, não

REPORTER.: Como encara as me

didas administrativas c mudanças
levadas a ef1lito pl)10 atual gover·
no?

AR.ANHA: Não compl'cemio (,,1-

mo na vcspera das eleições um

governo que se diz em harmonia.
proceda a derrubnda admini:;tt:�t,.

V,I que pr::scnciamos. Assistimos a

um processo de visão. abran!;en';),)
os servidores do Estado. Acredito'

porem que es�a politiea ainda -Ve

nha .ê. ser mudadn. c ajustada <lar.

RIO, 30 (Merid.) � A I tendimento entre aS autori
extincão da CEXIM deu O· dades executivas e judicià�
rigem a grave divergencia rias de maneira à por um
entre 'Os juizes da Fazenda paradeiro a fatos tão desa
Publica e o ministro da Fa- gradáveis. O proprio minis
zenda de então, sr. Osval� tro Osvaldo Aranha demons
do Aranha. Enquanto os trou b desejo de solucio
juizes achavam que em cer- n8r todos os casos penden...
tos casos -as licenças já con

cedidas pelo orgão extinto
deviam prevalecer, ó gover
no resistia por todos os mo·

dos, procurando negar
qunpririlentó aos mandac
dos de ,segurança. As rela

ções entre à Justiça e O' Mi·
nisterio' da Fazenda muito
sofreram· com o choque ele
opiniõe,s e os 'magistrados
chegaram mesmo a exarar

despachos energicos para

resguardo das prerrogati-
vas da Justiça.

.
_

Nos ulti�os tempos
,governo pássado, porem, es;'
tava sendo estudado um en-

GUATEMALA, 30 (UP)
O governo guatemalteco··des.
m'entiu formaltilente .ontem as

d.eclai-ações atríbuidas ao· se.

nador republicano da Califar..
ni<i. Patr�c' HHIíngs. �_gundo
as. quai.s_ lid,'eres c�munistas
da Guatemala disporiam de
dez milhões de dolares, armas
e equipamento comprados pe..
lo antigo governo Arbenz•. a··
trás da cortina de fF_rro, e

, ,

Preso o jornalisfa
por exercer ativi..
dades . comunistas

PARIS, ;;0 (13.);".) - o Tri
bunal Militar que está inv.estigan.
do a entrega d-e segredos da defe

sa nacional aos comunistas, orde

nou hoje a prisão dQ jornaliSta
André Baranes, por não ter obede·

cido .:> intimação doe eompareéél�
para depor. Como se sabe, Baranes
está d!:sapareciõo há varias dias.
Trabalhou durante' muito tempo
como eSpião do governo entre os

comunistas; nlas' agora' está sen(lo
acusado de' ter feito um -jOgO' dú

pIo. �gindo simultaneamente como

espião comunistn nos mdos ori.
cíals�

I,ós at eleições a 1.1. IN. filará
soa líuba �e ação anle n IDverDo

Aviões á játo norle
americanos chegam

às ,bases inglesas
LONDRES. 30 (UP) .- 0:1

EE. UU. anunciaram ho;ie ii
Europa QU·2 os primeiros a·

vi5es de combate nort�-ame
r icanos, capazes de iançar p':!�
quenas bombas atômicas, che_
garão brevemente à Grã-Bre_
tanha· Ess-es aparelho;" que fi
carão estadonados nas bafics
nortc-am,e:rican'Os H,l Inglater
ra, desenvolvem .-n.1\s ue nl1>.

veccntos e sessenta quilôm<:
trcs à h:::ra.

Assegurada a vitória da
UDN na região serrana

'.

RIO, 30 (Meridional) -- 1,0,., tida dissecação ç vencido' ou
g:,J ,após a apuração das oelci_ vencedor, deverá passar JJ�,r
ções d,� t1':'5 de outubro, f;f,! á maus bocados nesse ajuste d·z I�----------.,.-'-------:-.

convocada a convenção naci-a- contas. já prom.etido à época
n.aI dl! UDN para. exrux;tc da em que fugiu a todos os com_
sltuaçao geral do partIdo nl) promissos pessoais com os po�
pais e fixação da sua linha de ,.

.

.

lção em :face 'LJ governo do htI<;.os per.nambucaTIos ? a dI
sr. João Café F:lh.:.. O mais reça.;} naclOnal do partldo.
importante a 80';;;:- considerad-o -------

gí;rrl�����ri� Cria a elevação dos·.agias embaraços
�i���:E;:��iFI� ao inlercamllio come rc i a I externo
comunistas agindo, segundo o

voto, ao termo usado .!i!ID ••

1.922 pelo :vropr.io ex-presi ..
dente, como os "gusanos", ·ou
sejam os germens fu!vorado
res dos cadáveres e figurf).C;;
políticos ...
O sr. João Cleophas. espe

cialmente, será objeto d·'.) de�

- - ------_....----_--_-.._--

....---....�----�

VITIMAS DE INUNDA ..

ÇÕES NA IHDIA
NOVA DELHIT 30 (UP)

Trinta oe oito pessoas m01:r.J"
ram na província de Uitar ln(}
t'ranscurS<i das r·2c.entes inun
dações e de�ocamentos d:Ol
terra, provocados pelas águas
� é o que noticia.se em fon.
te uiiciaI.

ruo. 30 (Merid.) - o sr. J'uUo
Poezschcr, ,dire16r dA Assooiação
Com�reial. na reunião de (ont�m
dessa entidade, se·licitou que <) pre
sidente Carlos Brandão de Olí.vei·
ra se dirija aO Conselho 'dia SU
MOC pleiteando a revogação da

Instrução 103, q.ue el�vou os ágios
minlmc>s nos leilões de divisas cam

biais.
l'5ugeriu que volte a vigorar a

Instrução 74. Declarou desco<nhecer
Os "consideranda" que justifica
ram a elevação, llUpÕC que se o�l.·
glllOU lla majoração d:ils bonifica

ç�es ajl)s .,,"xportndores, cOllce\l\dll
p.ela Instrução n. 99. "Os valores

das bonificaçõés modeXllf!� - CX'$>
13,13 para 'e! café, e Cr$ 17 ,1�, ].li;U'1ll

Flor.ial'IlO!pO;Us. '30.9.54· - (Do Corresponde;lte)
Tetegramas �proccdcl1iles <1la1 região segana a�.e

.

'gura;tn espetacular vito-ria do governo nos muuicipios
de São, Joaquim, Curitibanos, Lages e Camput5 Novos,
.-(Jonde· Os candidatos a, senadores, Dr. Adolpho K\1Juder
'e Aristilíano Ramos, estão com grand·e superioridade
sôbre OS seus adversáric:5' Noticiais de Mafra acres

centam que a situação do governO' eln ioda a linha de

São FraneiscOI é das melhores, }lodendo-se desde já
prever:luna vitória esmagadora dos candid'atos udenis
tas naquela ;regiãQ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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"O de'Vc:r dOi bom catoííco,
, cruzerrcs. Deste totR.l somaute 7

. ..'.' .

la
1} biliões de cruzeiros for:tm a- UOO dl3.,03. de crise Il1a.cióna.L qU'e.

,.,lie�dos ern hO�!fic:;.çõcs de C;",por- ViymplO.B� é l'ieglllr O e�eIllpb, das
.

tacão 'end!>. ,5><:10 d�!snad'�s pIara auwtida;des ecleaíastteaa; de' ab-;

'outros jsetorcs um montante de •.

;....__�__......_----------�--------..--_. cerca de 14 a.1;o; 'biliõl:!s d·� cruzei•. ; BolU'J;.Q;. respeito as autorídaãea

ros, pelo quc.. se vcrrtíca que n� constítuídas ICI tdó máximo dB
sistema antigo .;.5 l>r.nificações dBS ooUl.bora,(')j:G para que 00 lPesca-'
expf:r1nçnes s{) absnrviaru l::-t. d�Js. . _

valeres \)I'OdU7,idos pelos J�ilõcs d", dores de ,a.,-uatt turvas n,a0! ao a-

cJiV;';'3. Me'"m() dobrundo, ",portan- p.rovctiteom desta hora de tranaí
ln. as )Jonificaçiks. 'ainda l:lot:�mlll> çã.o e laçrun prevatccer:
�p,JC' w: ági ... s nor-rnaís tlc",mn uma

reserva consíuoravet para qualquer
cventtltl!idü(lC,' �Oll1(l, scría o caso

de um aumento vl�rti�::,l {;'C' i:,,;tS/';

�xportaçõC5 .

em geral.

Fcr

",,*IJ

INT�RMEDIARIA
l)1entos cristãos.

.: Don Helder responde
llooJ;e:

de Metzker e Eícdler Ltda. sito H Rua }!) de Novem
bro' - 1344 - .fnne 1{jp89, caixa postal; 73G - oíe
):'e.ee < as seguintes negocies. para venda: instintos im:on,fç:;,sú,vcia"� .

Esta. decl;(t;nl.l}�io me .ê

por dou. HelileJ:I Carnar-a,

vi'ver diaS tão densos tão car-
> .

.

I'cgaoos que há uma ansía geral
,nor 'todas 3.S' pessoas. dignas; -

, •

< :ií.ilsia;'.de 'Ver' qu:a�
.

mntes o

lle desell!Pero a que se entregou,. '. '
.

na '" infinita miseric'OX'{]la: pais- r€ifu.J:nru' ,um nhno,·de.·��- .

tibrío, . da. Ordem oe' 'de . tranquãtí-
<1ade. '

,
Vende-se uma casa de madeira tipo Bungalow ao

preço de Cr$ 30.000.00 sito perllo da Metalurgica
Staedele & Cia. em -Itoupava Norte. .-

:R!;;PERCUSSAQ {'srçO!lQGICA,
- Analísarido o aumento das á

:;;Íos ::.ir;.d:l sob outro u�pecto'r vê-se:

que e1:. roi p5ic�l"gic"nul1l1é A Oonteruncía, Nacio;n8.l.·
desastre p�ra avmanutencâo ou b.al

Bispos do Brasil ,é 'um orgâo
"a ,1 o preços, jushm1 ol1il;�
momento' de mohiliz�çãO de. csror- 1)cl'mane:nt;ei '"que. Se di;(IJea;
çcs, visando um'! ''''llorlzaç50 do !l'Stud:Os' f'W).dame.n.ta:is d_·
eruzcíro, 1:.mt<:r no mereaJo in!<"nlCl' 'l:Íol�nla5 :dai".nlacil(j�idade .

eornu no exl s ruo. A Superilllen-
•

,

denda ri" Moerl" e do Crédito. com Em cada. encontre, os bisl10S
a medida não "ClTI f,rihllk '

para o �elccionam: .ceM número dei prO'
clima de cClljj�m;a c austezíüade btemas que ficrun
tão ::.lmejado J'or todos -- concluiu
CI sr. Julio P.1."_z'«'hn': Bfui então ;p.ri;!pa.rarlos.-os doeu-

Inentos Ii�"'ba.oo at_vés .dae ctr-

.

·'0 ••• Vende-se (bnlS C<JI'laS de madeira de construção
;l'eeente� .sito no bairro da Garcia -UDB·l 00 metros-dia
Jante da Campo de 'Fumo em Folhas.

Vende-se um Acordeon de pouco uso de 00 ba.i
com cinco registros, marca Gentili.

Vende-Sé; !lor preço de ocasião moveis para ins

talações 'de uma -loja, lambem podem ser adquiridas
-as -peças avulsas.

Vende-se uma casa de madeira de construção re

cente sito no beco Tallmam, perto da Empreza Indus-
trial Garcia.

..

- mnscriçõu3 cctestastícas.

Para. que; tu tenhas uma. idêia

,
lo> ·.&pqrla.ttcia. desse org:a.nismo·

·1}l,icntador. ba;;ta dizer <IUC exís

tem. DO< BtasilJ. 117 eírcunscrí
t.ôes ecleslãatíeas divldi<'fa.'!!

BO arquidioceses, 68 dioces

..pre1aSias... .

f' "f'\ofrIÚ!.-sé-'1'!J.a1"O','.em face dca

" (as .CiroUllstân:cia,a·· o signlilicado
das deela�ões féitas JlOr don

Distante, 2.700 metros do futuro Distrito Federal.·
Lotes e Chácaras, pagamentos ao alcance de todos
com e sem entradas.

Oferta da Cia. FiladéUia Investiment,os - S50·
Paulo. - Visite-nos - Organisação Blumc;nauense
Ltda. - Rua 15 de Nov., n1'. 870 - Elumenau.

Vende-se a-datan.c.ê dá �
qur"r1ra 71, mE!dindo -20·

por 30 mtr:, bem-no cen

tro, distante 80 metros
da.Pr�-·

AUXIL�AR D E ES(RIIORIO
':�e"tal' o meu htlmilde �cônvite
afim. 9'0 .assís,tir o Show fDesp'jr
tivo . em apr.eço. ..

"

De V.S. coiu Q$, protcsÍos
1-------------------_· n::·n�a est��a; c' .c()cp''3i<;ier�ção

(�,.} -;-- Car'lo5 Go.w;:�ves".
Aqui ,fica.m. Il'� agradoci

I men.tos arJ< sin.iPãtioo "astro" da.
,Rádio Ba.ndei;t:"al\t� -e vótos de

�: que atiI.\ià .Q espetáculo 'IJ()turno
� (lo hoje amplo' ,5UC�Sf!j·.rnts. ;� de ,tP.l'l.".�,

com uma' casa de 6x712'
mis,. uma cosinha de
4x5 mts com fogão es

pecial,. forno. poço, ran�
chos para vacas, gali",
.nhas, um . paiol de' '6x4
mts, pasto cercado de :iI,.

'. rame, pomar com mui· ..

.

tas' árvores ,futiferas' de
'. qualidade, '15 mil pés de
aipiín

. de ano; limpo,
'duas !wvilhliS de ano pu
ra:; '. "Jersey"; qU':lÜ·;'l;
suínos de boa raça, dH
cinco mêses: Negócio ' à
vista Cr�-45.0QO,OOI, Fa
cilita-se. tal'nbem o D\l'�
gamento. Tratar com:' o
·sr. Walfl'ido' Goetteil dI'!
Souza, 'no lugar Pinhal
zil1ho, Taió, no· tr:'.lçado
da futura rodovia Itaj."i'.
,Ouritibanos, .. local ond(�
.

se acha localizada a pro-
priedade. Lugar de fu·
turo e ótimo ponto para
comércio,�" ,.. t-

'.

Precjsamos com 'urgencia de uma ll!üe'-l que Seja
datHografa. Des1.ribuidora Catarinense Tecidos. Rua
15·dc I'!.:vf.';:mbro _.- 26.

S E R V f N '1 f 5 .

, ra o, pagilfficnto .dos .jUl·OS ..® ""'I,i.'
tal na eventualidade d::-. eml>r�3" '�'
sofrer fase d-eficitária. Ha' �tind�
o fundI:> ·de gaxarltia d.:>. trabaii�
!;Iestinado' ano pode.r aqUisitivo lI!)
�aráríó; e!!p8Z de> pelmlltir 'a atuH"·IIl_••••,,1<;
lização do seu poder de' c·On1j)l':.
ante � elevação dos preços sem

'

11:;
ver necessidade, de recorrer li <liis..
�idjos " QtItt:lll\ aspeetôS das quc�.
tõ(>S rcivindie:::torias salarbis.

Es·�,e IunOO tem dU3S outras iina·
ndades: .•propol'cion�r re:eursos ",\l
'l'1! .ti aS!iitcn�Íí\ i;O{!i"l e p.ara li

l
prcvidência SQc��l. O .rcmanesca�

.

tP. d� todfl d'3du<:""o 81!Tll), <!onsldc'fi-

Mf(ANICOS.

SERRAlHEIR

Procura-se corretores
pa.vu trabalhar em ralno

de vulganizução.
De prefel'encia com ca

mionete PL'opria. Paga-
,
se ótima conüssi1o. Diri,
gir-se püssoulmeute "

Vulgunizélt.'�.o S(}rDca.ba�

._lltl· fllVENDEDORES: I

reall!l.!l:l'-se ISm s!séde social no dIa (oito)
Outubro vindouro, para deliberarem s-obre a seguinte

• ORnEM DO DIA
lo.) Renuncia do Diretcr Ger,:!-nte.
2.0) .Assuntos d� interesse da S.ociedade.
Ub:·do· To?sto, em 23 de Setembro de 19M,

:Haroldo H. Letzow.- Dir. Gerente·

VENDE S E

Necéssito de doio para a

praça de Blumcnuu l: Iarredores.
Casa Rall.l Deeke

Rua 15 de novembro
1241. VENDE-SE

Uma casa de material,
em Salto do Norte, :lO
laelo d,) ;-j;Il:io Kin,tCll,
terreno 1.135 m2.. fa
zendo frente com' a Es-'
trada gCl."al, C:U!H .1ar�
dim. garagf� r: "pomar.
Inf',nrh'.l�·ó�", R.t'Iojua
ria Suíça, fl.me 1419.

#<1 .. -

Um caminllún J �1'l.O !la,
l'a ,:tOGU quilo;; llSIJ paf
ticular, ;'leeiía-!:;I', l!f!Tl"1}

111enOr em l.roca. lnl'nr-

f'�,_;:.�;;.- �� r;J .• _,.L "'J'! ""'�':':' ·!\f·�"-'''almeL!:� rea1-u.ada'ino Dnrsil.
.

iu.,' J,:,Ji.�� tiJ/l. J ...�·:�r...;;... ,t 'r... .lo' .'!i....�t' " 'li...{.·,,·.Ul, ...ilorlt?-:Jantentéf :dlaia
,"1,

• !U�j, ... ;<:.:::.t.,} �;ll. .���., f.e:'!$ 'distribuidó:�
_.;.t. __ ar;; i'. 'i�;', ..�:. í ... (,�lro G6 lar", 6t t t .

São

2' a·;; hons marceneÍros
na Pábrica de Móveis
;]ohann€s ·Ruoff. Rua·
Bâia 1154 Itoupav1l,
SêC3.

VENDE-SE
Um. ótimo terreno si:'
tuada numa transversal
da Rua Vida! Ramos, no
bairro de Itoupava Sê·
ca, com ·uma area de 504
metro quadrados. Belo
local para l'Qsidencia.
Informações na Organi·
zacão Blnme Ltda.
Rua 15 de Nov. 870
sala 2 � TeL 1572.
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Vermelha . Com Rótulo De ConFerencia
• • .,., l:'a, pretensanrent I? debater pro- tunte apoio· da Imprensa, eomu- \t4. às voltas com I) problema do

Completo fracasso da terlul13 .temm'n� ::�=�.:::::::: ::::":': �::,�':or=���o!:���I:�::=�L:::;':�:�
I _RIO, 28 �ru;eriidional) - Já

ltas
e .os "iln'(){!e:rít'es�teis" d�; So_h _

o rótulo. de . uma reunião
casa dei qualquer país. na indicação tias "!eaders" f-e.- I são, de que cada um dos restan-'!nac resta dúvida de que Iru Con- KremlIn tentam embau·. a OP1,femInIna, os. adepf;(js ,do PC in-

minjstas quo patrocinavam .a Ites {sem Incluír- o Chile)' enviou,
níão. mundial, a respeito dos digena pensaram atrair ao Bra- Atê rto mantfesto de convoca-

I" " .'

\f""enCia
BatiDO Amerícana de ! .' .

,_ comumstas adotaram
sua réaIiza.ção. .

3 delegadas. Sem Incluir as-r-

,- ,- '1>11 as fI"'uras d� ma1{)r respon- çao DS M'.'" � .........
. . _._

Mulheres foi mais uma simples métodos de propaganda! !ia lJ).ua·;)
, , .

"" .'

',. I ' . Apesar d'e todos os 'despista- GUlamas, 16 naçoes latlnas naOl.

'S -

-tO
'

I sabítídade n';)1 mundo trrteãro, jpa- uma sntíteza 'que -podia enganar

l'
.. . .. .,b que os comunts- OVIe dca.

, .

.' mentos. nem Os; [próprios CQDlU- compareceram. a conrereneta •

manO' ra com
� 100'3 menos cautelosos. das llstas ,.

T • .• • •

J. . ., _. nístas negaram o- completo fra-' Uruguai, Peru, Borivía, Equa"

pO.dd' .

h\a·ver·· en
.. t'.en·d·l"m·emos'" "entre 1�:C��:':e::"c::�:=m:s ;�::� casso da. infeliz tertulíe, f€mi-ldo�, Colombía, v�n:ezuel�l' Pana"

.' . ,nina. Alguns detalhes da "con� II ma, Cosi? R1(�a, Nlcaragua.mente conhectdos .sendo signa- � '.
.

·t' '"b a I h -I S m o o. c' 0- m u.n -I S m OIWias pessoas all�e>jas ao C'�u-
fC.l'ência" mostram até que pon- !Honfur�: Guatemala" EI �al:'a."

. O . r a ...
· .' e: ..

'. ·.e
• :. t(J, já estão desmorafjzados OS t dor; México, Cuba, RepubliC'alDlísma, mas rrem por ISSO, índt-

I"
,

..

.

. .

' ,. método de ,infiltração do co- Domírrícana Ie HaIti.RIO 28 (Meridional) -'- O se- partJil}lat'-se também,' d,a heran-' do entr:e partídoe para as �ISPU- fet"entes às campanhas de prose- 51

nador' Car!los G'�mes 'kl.� Olivei- ça política de Getúli'�. óu, ficar tas elertoraís
. litismo russorüo, mínform,

r-a trabalhista catarinense, des- SÓ�i:!:X,�,::,,:;::ã.O ao correr, da ti:!a�O::' i:����!nt��f;::::ZaP!�= No ThOticiário da SOlenidade Ife;; 'ExpLorações que se tem vei-
-Ó,
la'd d� do' Dome do """an- 1U1)' o Trabalhista, não: poderá :JI.fuitos outros in'dícios mostra- inic.ial a imprensa. c·:>munista.:cuíado .sobre acordos entre' o' p,o:pu 1'1 a, Q ."..

P ti '.PTB e (Os comunistas. de líder trabaJhist.a para càpita� nunca nlls�urax-'Se com � ar 1-
mm claramente que a "O;)nfe- regos.ijou-se com 10; compareci- IDisse que esS2S. especulações lim-Ia· em seu favor, 'I�_.Comurust� que �ambem tfem rencia" era outt'o "front" de menta de 35 'à'clegadas estran-!D• rt dversãIlios do \ IdeIas conhecida;,. �mda queoS-. 'não' pod.iam. �er fundamento, aa ,pa em o� a

.! .

',"é um p,artid'.ll permitido- pOr le,i, prJopaganda do: ·comumsmo na geiras, mas omitiram, 'estt'ategi-''t· d'f e �� 'são às Parlid'Y Trabalhista .para a sua �.
,

,
pois quo m1.ll QJ J er n�

.

I
_ t nós como se I Nós pug.namos !pelo regl'me luta contra as DemocracIas. En� camente, que 26 delas 'l'tpresen-tendências .. jld.eol.ógicas das duas especu açao �lOn ra , '

. .

't·t·' I
.

e t qu nto .,
, .

.

fosse pos.sh"e'L. qualqu� entendi- C'�I4'5 1 UClOna
. VIgo 13 e". a. tl'C eles, pode-;sel sahentar o, grl- tavam o Chile, cujo governo es'"co·rrentes. .

t td' de' ao seu aspecta polltlco d'emocra-
.É certo. aue os comunistas ti- men o

..
e-ssa IOr :>1. _

."

tico e q.uanto ao' seu aspectol c- �'Ulf(nmoiEnHnllllumlllWmllilllllmlllllllllllllllllllllBllmmmllllln"lIIl1mIUtll_ mIllIllUIIIU!.i;veram sempre a sua preocúpa.� É pel'lgosol poreul.,. esse rumo
_.' .

1
.

.

=

.!!:.ãC com .1:), Partido Trabalhlst�. dos deb�tes. 'PoliticoJs, pois que c?nomlco s,oCl�.. ::
D N M' t· aque com Getúlio Vargas, traba- e;e pa;ece qUer�li'l:a�{}OdePT! ciac�ao���'l:s�:ca ��l:m�e�:c��� § oençes erVOSQS e en OIS ã'lhando na massa' •.)];le;ráría. cons- .�ambem .p�� !3J 1 _"a a ,.

'"
_ vcrno po,ssivel, estável e defini.-::' , ,_tituiam um impe.cilhel aQs de� lncom�bbIlim:-IO cou: as., ..ar
tiva ainda que admitamos uma::

•

CASA DE' SAUDE NOSSA SENHORA DA GLORIA ãsígnios 'dêles. ças nul�taI"€S IC ,3, IgreJa.
.

I
mooifkação. TIiO regimet p�si-:: ::Pensavam, e bem, que S'e não Par esse,mod�, pretenderllun dencia!! para transformá-rr.o em:: ::fera Getúlio, o domunismo po- os ll'JSSOS ?"dve;rsaxiods, �� �� p.arlamentar, ,tê ASSIST:®NCIAMÉDICA PERMANENTEA CARGO DE ESPECIALISTAS .

ade.ria ter caminho livre 'em nos' processo> fol1a. de to a e lea, 1m
O,)nsideramos a re1igião 50-:: ABERTA AOS MÉDICOS EXTERNOS !50' .op.ais.

.
.

possibilitarhllos de galgar o po- ,
::

=

I P,J.r lsso, dep.ois do. g.o:pe dde ��asr rA·'1ssefmir�1:.ras LPerge:,,�n��C�� (Conclui na. 2.a. pãglna letra. 11-1) ª= ELETRICIDADE MÉDICA - REPOUSO - DESIN70XICAÇOES :==29 de outUbro, nas 'Cleiçoes e,� u v .....

COOLISMO TRATAMENTOS ESPECIAL IZADOSt'd C trave's d�s urnas li'Vrf's 1e dOI vo- 'C A' R '6 A S = AL .

-

--o =_
dezembro d·c 1945 10' Par I o 0- �

f·munista do Bràsil, 'então reco- to 'dem':lcriátíeo. ª Avenida Munhoz da Rocha Nr. 1241 - Telefone nr. 3 O 5 5 lãnheeido fez aJiaJ1gas com ou· Advertimos <l:0s que �ra sua in- Para Florianopolis ª ENDEREÇO TELEGRAFICO: .'PSIQUIATRA §t.>:'Os Pa:rtidos, ·e .talvez C'Jm to- tolerancia, aSSIm esteJam pen-

1= S! dos - ménos 'com um - 10' Par-
s�ndo e a�i��o; poiS que leva.- Expresso Blumenauense LlAla. ª C U BIT I BA' P A R A NA· SiI lidá TrapaI,hist� )3rasileiro, l'lam o paIS para novos golpes Fones: 1620 e 1752 = =I 'Cabe l'E"lbrar que COnl. .os seus e talv'€z [lara a anarquia, -_ ..... Mill_ ......_••�....---_ ...-.................--.._ .... lIl1nnll...�VlOtoS, ficou venj{:e!d.or para gQ- Saibam des enfrentar a luta -------------------�------------------------vernadoI1 <1.01 � Gl'arrd€i'l .o pes- dell'.JOcràticamente {ii arriefecer

sedísta Walter 'Jobim, contra'O'
os seus impulsQs,' d'emagógicos e

trabalhista. Alberto Pasqualini:, subversivos de quem só fala '(ill
Pensavam es comunistas, p'jr democracia e em voto. livre,
eSsa' forma, Jiquidar também nas quando. pensa que tem força pa
urnas Getúlio Var'gas e o' braba-

ra 'Ve.nc!'r I'i'lS urnas, mas que
. lhismo. . "m verlif.icando não sel1, isso! pos-.

Não 'Oi oonseguiram porém, pois siveI,'·. prefere uma ditadurazi
Getúlio perdendo aqui e alí, sob nha, que lhes s'2ja :f9.voravel.
apressá,.), dessa tática comunista. Ora, sr. Presidente, tod'JI, O' es�
acabou eieito se.naOOT pari dois

forço dos trabalhistas 11a 'da 5e;1:l<J"tados e deputado por 'VárJ,os
no- s.entido de guardar () presh.dêles. '. .' '.
gio .nas massas, que inegàvelmen

Agora a tática po'd:e sel? 'e! pa-e te GetúUo trouxe para _0 .parti-
rcee que é .outra, dA;> Trabalhil:lta, ,pois assim tam-

Os .

.

'comunistas bem preve,ninenl',)s a, ordent so-

cial dos abalos de uma 'Revolu�
('.ã,o Comunlsta evitando qu'e. as
�assas trabalhadoras se 'desesr
perem de nielhor,Ía" das conilil-'

ções 'de vida qUEl nós, com méto:
dos'maiis humanos e denwcl)iti·
coso 1h.es. ha-:veremos d� dar, �mn,<::eessldade de

_ comu.ms�o.. ,� 1
Tais -eXiploiJ:açoes podfrao. s m

dúvida, te.v aceitação no> espl i

ro de'muita gente, porque
há; inféizllle-nte, c':>Ísa comu '

'E.m nossa vida·polii;ica é O; acõ o,;,

;)1
____���__�--���------����--�--��--�_,li

Para pronla entrega: '.

TRATORES'

DOS "DIA'BIOS .

•
'

� P..(tPItIEDAJJ&· .
DA:'

1/.1. .. ia. 1\1. A (Li. o ...

····1' ç ·1·,0·
��açio. Acluiln.Istração e OllcfDu: 'Rua Si. paa:lo ..

'

"

.- nu ....:.... Fone 1011 .� Cm•..P-o.tal, U.·
.

�' "

. ,.�

BAUL' I'AdUNDJ:1J

IlNUAL
SE��� "

•••
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N4I;·�avtrLSo,/ ;........ . ... ". .... ".... "... • ...:: -'j. '_:1,_
0.0 �.'

_ •• __
"

•
_

:
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Cr$ 150."
Cr$ 80,el
Cr$ "1,.' ..

._.111

SUcbRS�S: IU� - Rua Rodrigo Silva, .12
'�,,�oi"r,..5D51· �,'SAO PAULO: Bua ., de Abln
� �It.,- ,.. aD4ar.� Jl'onea: j·SZ71. j-4181

;:BEL� BOBlZON'i'E: -·Rua Goü., It -- POB-e
TO ,ALEGU: - Rua .Joio Montam.. 15 - CU..

BlTlBA: ....; Rua Dr. Murict� ,oi - tA andar
�a1a !q. � .10INVILE: ..... Rua Si•. ' Pedro, I»·

, :':'

BERICHTE
.AiP!f.. ac:w

-tir
BRITISCHE 'STREITKRAEFTE

.
; _-"_

. .'

", ;LOND�N, '29' (UP) .......:. Grossbritannien hãtte
ruri.·l .• :J,uli 1954 839.000 Mann 1.mter· den WaffeíÍ.
Wie d.aS, britische . Verteiqigungsministerium dazu
mitteil1iê, 'd�enten' 132.600 in der Marine, 445.300 :im
La.ndheer tind 261: 600 in den Luftstteitkraeften.'.

.' .....Deli'Reserven- und Hilfseinheiten der drei
Wafierrg��tungetLgelioerlen insgesamt 636.600 Mann:
an. ':'�/!;,r" �,';'r; :','

�

.:.".:'�' _

.

:

_

.

.

: .. '�, . r', :1 \ .,;
.

, • o·';'_;'. .

• 'c.
.'

DEU\ESClf-tRRASILIANISCHE 'VERHANDLUNGEN'.
.

.

VERSCUOBEN
. .

..

, .".

.
. i30NN, \29 CUP) - Die f1i.er Mitte September'

vorgl;!sehem:!ll deutsch-brasiliaJ;úschen Handelsver
tragsverhandlungen in Bonn sind, wÍ-e von uliterrich-

· teter Seite mitgeteilt wurde, wegen der Regierungs�
umbildung in Brasilien vorlaêufig abgesagt worden.
W�e veJ;1autet, ,soll von den zustaendigen brasilianf-

· sch17n $telle ii mden Besucheiner deutschen Delega-·

tlOri in Rio de Janei,ro gebeten worden seili.

',K.ARDINAL. 'MINDSZENTY von DER
':','.' ..... FREILASSUNG?

. BERLrN, 29 '(UP)
.

- Der am 26 Dezember
1952 von den kommunistischen Béhoerden festgenom
mene ungarische K;ardinal JOpéph Mil'ldszenty sóU
nach einer Mljldurig des "PetrUsblatt"� . des Organs'des katholisc4en. B�turos Berlin, demmiechst auf
freien Fus,s .gestellt wer.den,

SERVICO DE TORNO
. � -./

",".

.

E DE ·RETiFICAÇÃO.
Retifica Excelsi{)l'."

_ __.. -
_"

DER LANDWIRT UND DIE NAHRUNGSMITTEL'-
.. PRODUK.TIQN .. .

.>. IHUige Kredite,' Lag,ermoeglichkeit::m, Erweiterung
des T-raQsportsystems sowie bessere· AhsatzmoegliehkeÜen
.und PJ:"Jise, das sind ,die Ford-erungen, 'die der brasilia_
nische Landwirt �n die Hegi.erung. stellt· Er weist darauf
hin '- und·zahlreiche wissenschaftliche lfachleute s,eiries
Beruf.es'imterstuet:ren ihn in dieser These - dass Brasi
li.en seh1' rasch landwirtseha.ftlich autark 1md auf vieItm
Gebi�te� ein landwirtschaftlíches Ueberschussland WJ2rd�n
kann, wenn seine Forderungen wenigsbns zum· Teil er
fuellt werden.· Auch in dem Bericht der amerikarlischen !
Mission Klein & Saks �eber die Nah:rungsmittelprobleme
Brasiliéns werden· die �nannten F,:1'rderungen der Land
wirte als:riéhtig bezeichnet und: im uebrig-en. \vird der bra
silianische Landwi�t' fu�r clle entsagungsvolle Arbeit, die
er -Ieistet, sehr gelobt: Man koenne nicht mehr zum VortdJ
Bras'iliens §!háffen <Í1ser illlter 50 unguenstigen VOrbedin_
gung<?n'scliàf:J;t� : ..

.

Was diê; derzeiÍige, laridwirtschaftlich� Kreditgc_
'W<lIehrung a'n11�:i;mgt sO haben KIeÚl & Saks vieles daran
a'\lSznsetzen� 'W;éhn der Landwirt am dringendsten áUf sei
ner Fazenda' gebraucht wird, muss er fuenf 'Ode� sechs
Reis.en in rueStadt machen, muss eine Anzahl von Formu_
Iaren ausfúeUéri, um, schliesslich deu Kredit zu einem
Zeitpunkt zu bekommen, zu dem .er ihu nicht mem braucht
Ha.eufig hat',Ú sich inzwischen das .Geld zu ueberhôehfem
Zinssatz ,anderswo -oeschaffen muessen, in anderen Fael
leu wird Wegefi der Umnoeglichkeit, ueberhaupt'Geld zu

bekommen, auI seiner Fazenda zu Spa,::;!t oder gar nicht
gsaet und g.epflimzt...Auch der Mangel aTI geeignetem La
,gerraum bringt dem Landwirt haeufig .genug scJ:rwerste
.Nachteile. Da ·gleiêh. pach der Ernte das 'Transportsystem
ueberlast.et ist :und di� Preise. fuer d'.ln Landwirt die un

guenstigst�n sind, wuerde das VOl'hánd�nseiu vOn Silos
'und Rasché.und billige Kr.editgewaehrung aIso'und viel
guter La�:traum, das sind die beiden dringendst�n Forde_
rungen dér' :r;àndwirtschaft. tJ�d. sie iu;egt d.ies.�r F.orde
J;uug die l3emerkung hluzu, dass fi9gar das Transportpro_
blem wen�gi?r;dringend ist, w.enn, etst einmàl der. Lager.:.
raum g,esclid(�n wird, .'

..'
..

, '. o;, .' "

(For�etZung Volg.t).',' ",. lo
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LINKE _ HOFFMANN _:_ ]JUSCiI (L. H. R)
de Salzitter - Watenstedt· Afemanha.' .

Motor de 2 cilindros, OLEO CRU, de 22 In'. Cambio
de 5 marchas p. frente.

.

Equipados com LEVANTADOR HYDRAULICO e

ARADO de DUAS AIVE CASo .'

O TRÁTO;R DE CONFIANÇA PREFERIDO POR

SUA GRANDE ECONOMIA E RESISTENCIA.

P E ( �: S E A ( E S S O R lOS
'. . .

FORD - 'CHEVROLET - Linha
.'
MOPAR· etc.

Caminhões F. W. D. (USA) até 35 Toneladas.

CONCESSIQ.NARIOS para Santa Catarina:
..

Rua 15 de Novembro, 9B3 .•
-
.• Fones: 1324 e 1713

AUTO·'COMERCIAL IMPORTADORA S. A.

QuebrandO Cabeca
'

..0 U T E N A P P E 'II i T -4

2 f!

I3

..{rt t
IJ,

'h

:GEROES-TETE' SPAETZLE MIT OMELETTE
Spaetzle von 500 gr. MehI, 15 gx. Butter,
'EieÍ', S;�,h, Pfeffér.

.

Dié SPaetzle die trO'cken und fest s.ein mues-

5en, in einer,'Stieip!annein heisser Butter braun bra
.ten. Inzwischen alle anderen Zutaten veÍ'quirlen un�:l
ueber die Spaetile giessÉm. 80 ent.stht eine Art Pfan
!nenkuchen, der ati!· beiden Seiten braun gébraten
:wird..

·

.

,<
. .'.

.

��,'.��..

KAESESPAETZLE
6oohir. Mehl, .112 L. Milch, etwas Salz;: 2 - 3
gan�é Eier..

·

.
'.. .

. Spaetzle zubefeiteÍl.
. Dia ge�ochten, heissen

,'Spa�tzle n;:t,it}25 gr. geriE�behenKaese und 1 Teelpef
fel Butter�Ur{!hschwenken.'Heiss servÍeren.

.. ......_�_:.....� .. :

BlIM':Olt·

HORIZONTAIS:
. 1 - Avançam, 2 - Prepo-

sição ingl.esa;' ésconde. oeulb. VERTICA.IS:
3 Governador do Brasil; aJ.- 1 - Retribuir .. 2 - Machu-
drava (Dl.), 4 ...:_. Favoravel; cadura. 3 � Residencia (p!.).
(kspidos. 5 � Extiipa. 6 - 4 � Alto lá; no�a musical; ci
Hora do oficio. divino; esvaziw ciade paulista. 5 - Alameda;
ar. 7 __:,.... Nome de homem; mi- lástima; feição. 6 - Alimento
lho torrad'O. 8 - Coloca data doe' abutres. 7 - Diminuid,o.
I em; Jingua :falada na Idade 8 - P.edaço de fermento pa-

____....._.............."....__....__--....
"- 'Média na Fran�a. 9 � Falsifi� r$il lcv('da� o pão.

o R Df
PEÇAS LEGITIMAS
Casa do Americano S .A.
Rua is de Novembro, 473

OFERTA AO PÚBLICO

Ações IJrejeref!ciais de participação integral
com prioridade no recebimento de dividendos de 10%

da
COMPANHIA SIDERÚRGICA MAN'NESMANN

Preço de oferta: Cr$1.120 por ação

PRODUÇÃO
A Companhia é a terceira siderúrgica do Brasil em capacidade de produção, bem
como a maior fabricante nacional de tubos sem costura. Sua fábrica de tubos,
recentemente construída nas ·vi.zinhanças de Belo Horizonte, produzirá, por ano,
aproximadamente 100.000 toneladas de tubos sem costura, empregando 3.000 operários.
A 12 de agôsto do corrente ano, foi iniciada a produção de tubos sem costura,
sob a orientação técnica de mais de 300 técnicos alemães, procedentes da Mannes
mann, de Düsseldorf, uma das principais siderúrgicas do mundo. O custo de produção
é baixo, devido' à experiência e à. técnica da Mannesmann A. G,; ao baixo preço
da energia; ao baixo custo da matéria-prima e à maquinaria elétrica automática.

VENDAS

Calculam-se as vendas para 1955 em mais de Cr$ 600;000.000
e para 1956 em Cr$ 1.000.000.000.

EQUIPAMENTO

Foram concedidas ao câmbio oficial de Cr$18,72, as licenças de importação para o

novo equipamento emaquinaria procedente da Alemanha, e no total de U. S. $16.800.000.
Somente o custo de substituição dêste equipamento já excede o capital atual.

* Ações ordinárias • . ., " . Cr$ 550.000.000,00
Cr$ 150.000.000,00
Cr$ 'rOO.OOO.OOO,oo

;1< Ações preferenciais de participação
Total.

.;;.; (Valor nominal Cr$1.000)

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES OFERECIDAS

As ações preferenciais de participação integral têm prioridade a um dividendo fixo
de 10%, participando depois das ações ordinárias terem recebido o mesmo dividen
do, igual e integralmente na distribuição do lucro remanescente, seja por dividendos
adicionais em dinheiro, seja por bonificações em ações ou por lucro retido nas

reservas da Companhia.

OFERECIDAS PELA

INTERAl\'IERICANA
. DE FlN..i:\.NCIAl\iENTO E .Ift�E8T�mNTOS S ..A""

Rio de Janeiro - Ayenida ..Rio Branco, 81 - 4.° andar - Tel. 23-5880
São Paulo - Rua Alva�es Pe.nteado, 213 - 5.° andar - Tel. 36-3653

ASSOCIADO NESTA OFERTA:

BANCO M O N TE I R O D E (A S T R O S. A.
Rio de Janeiro, D. F.

do lIajaí:

Rua' do Ros ario 140,
Unico

,
(orrelor autorizado no Vale

S N R. UlMER LAfFRONT
RUA. 15 DE NOVEllmRO 383 -- 1.0 ANDAR

BLUMENAU - TEL·: 1523 - - - -
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Cera para
SENHOUA

CO!l.lP ['2111 �id9 multo p�, th fogu I;: misture
dj'ln :\ n,(,l�itu (k:>ta cera. de gasditla. mexendo bem,

�Il 1:0 a ;Jl'rl·:..;�:nt:! Ia. g<lr,H1- Està cera ê para "C1' aplica
tlJH!n que dú ()I11m) rl'SIlHi.I-!,da' num dia c dar 11I'ílllo'no
'tlu'

'

I dia sfc;}!.\Ú\llt',.Nh�5 umu coisa

DOTdê! 10 gra1!lv�j de I imuortunl e f2 nao esquecer
I:f:ra dê tll::/f.'!ha com !'iO [:1'''- ; I !!,H: a f!H::iofiJl;) (k�;"e ti!'r ruis
ma � rI� par�lf!J]a L{)g'l �lllC !lllr;I<Í,,- ú cera jl)Jlge do Iu

lu,'o csuvor derretido, tire 1(\0,

L O R·D,
A t f A' f' A r A R I;; 4: � T O. A.
CONFECç.�ÕES }i'INAS .PAnA HOl\'lENS

resídente cm In�l�iai;
- o sr. Tom Blosfeld, resí,

.den 2' em Ituporang�.' e

NUMA. recepção
evite -atirar-se ao

grite com
ias' cri':IDl,;as; por respeito
.\ l11yI! cr t; tarnbem às cri
'Íl11;as, o ue poderão conce
'bel' falsas idéias de 3nperio
ridade danosas' para 'o seu

"uturn. Rua 15

Não mantenha o

'uuito alto, para não per
,;urbar Os vizinhos, Se tem
visitas. abra-o sómente a

red õd'� da visita e no pro-
'�rama por ela desejado, E
tão afirme violentamente á
,U;! opinião sobre ii música
ou sobre a peca transmiti.
-la, se o parecer das suas vi
.Itas é contrario ':>0 "eu. Con
. ervo sempre o seu rádio a

)cnas num tom -�ue' voce

possa ouvir comodamente ..

A meva não brinque com l�ão tenha a ilusão de que
JS talheres. Não empregue JS viainhos ficarão maravi
palitos c Se não pode-mesmo 'lndos com o programa que
icixLll' de usar o palito. Ia- voce escolheu. O rádio alto
,'8-'(1 .naturalmente. cobrin- 'mesmo com o melhor pro:
'li) ') bOCI com a mão c não 'rama !lembl'c-se' de que é
('f.11YW quem p;;tá fazendo pro incomodo para os vizi_
na coisa mal feit,l. )pinifío sua. pessoal: é sem- vidro' dos I'rtesmos uma so-

- -- - 1llO:> que, ;'5 V07.':.'S. por tra-, luçâo de sulfato de quinino.
Inlho ' li docnca passararnj;A s()�uçã�, incnl:;f e in\'isi

Na" OhrÜ�I!I: ;1;; Ul)ct�; vi�;i. umn noita c melara c se 5Crl 'vcl, Iaz perder a luz gUf� a

';IS ;1 cuvirem <1;-; cancàoz]- lcm 'lncPsposl::l. ou

q!Fi'
I tru,vcs:ét seus elementos

.ihas, a� p'vt'sias e as proc- 'por uma tristeza ou por u-I
,:h'slrUldo1'cs.

:<.1'; flue os seus Iilhos aprcn- ma índispostcão não' de:,e- - Para deixar como

Iam ouvir música nem 1'I�- Vf)S (JS objetos de couro, es-

(' ?Js crianças este inu- -los cxcessívos. "�I
frcgue-()s com um pouco de

t oleo misturado a algumas
�.._ 2 ,-_ Si �otas de tinta na cor do cou-

JovlAS DE '�RO'PRIA fABRICAÇÃO "". Para ter as lentes
vidros dos oculos

RELO'610S DE IODAS, AS PRO(EDEN(fAS
• i � ,

CASA

NOSSA

menina Regina
. ,

J'ão 2 sru. Dirce

CLINICA GERAL - em

Consultorio: Floriano Peixe to, 38 - I o andar -- Fone

Rc::idencia: Rua Paraíba, nu -- Fone 107-1

DOENCAS DO CORAÇÃO

(l'�'C'frfW;lrdloGrHfin) Av. Rio Branco. fi

do- C10C .Hu eh - T'ra tarnento de neuro es -

MOLr;;STI1\S DE SENITOltAS

INSTITUTO l�i\ l)JlfM,
un (\ 01H;BR�C'H'I'

!-i �rJUlt· ;-"''''J;..I: t�r�jn'� X - Ji'i�íolt'rapia - Me.tabu1iS!HU.

1If', "lpll"l!1. rtuu 7 de Sclcmhro. 15 - 'I'elctunu Hi,l

+�
..
.

�:
�. DR. ADElVIAR LUZ
1'.� -- ADVOGADO
Ijf� _i\h·IHI(. cru qualquer comarca do Estado. -

',:,� l'nrnnu, U - Fone lH02 - Escritól'io: Rua 13
- ::10 - Fone lUOi -- BLUMENAU

��---------------- ,-----------

�, DR. JOÃO DE BORBA
�� -- ADVOGADO --

�',J, E5cntcri(J e rc!�idência à rua XV de Novembro.
_ lI1ENAU - 'l'elefone 1560

��-------D-R-.-H-E-R-B-E-R-�T-G-E-O-R-G-----
�� -_ ADVOGADO --

JJ E_�_c_r_it_ó_r_iO_: H_-_G_te_l__H_._Ol_e_tz -- B_l_u_ln_e_n_a_u __

�\l DR, GENTIL TELLES
Il� -- ADVOGADO --

�i
O')
o•
• 0

�*
��
Q.

��
�il
��
��
§�
��
.,

�j
. ,

��
...

:,.�
��
.,
' .
. �

RELOJOARIA CENTRaL SALA DE
d e

HAROLDO R,EGUSE

Rua Floriano Peixoto, 95

Cp. 439 Te!. 1639
Para consertos em geral procure sempre 'a
melhor organísação técnica do estado.

MASSAGENS
HILMAlt ZQEIIREU

Mi\SSAGE:NS MEDICINAIS fDlplrmw Alcmiiol

Dias: :�as. -- 3as. 5<15. l sextus.feirus,
�5 ] 3 hocs.
Rua Dr. Alnadeu da LlIZ,

das 15

Eis lpn clonnitbrio de li- I cm rosa seco. (� esta mesma

uhas niodernas, sólido e l<f�lz-ellda foi ernpsegada pll
muitu eonfortavd. Os mó-j ra cobrir 'o palnél+colocado
veis ; são de madeira clara acima da cabeceira da ca

com rodanés num tom mais: ma. No painel (JlH' serve de
eSC'H·). As pernas da

pcn-I
cabeceira. SaClll' duas lam

tC<JdeÍl'a (que tem gayctas padas movimcntaveis PUl'�
'ilumin<Jl' l;ivcrscd ullgU}OS

!lUta TO�lj}as), do llanquinbo lima estante palIa livros, 011

redundo -'! dn hallco que fi- objetos decora,th'os, c (I ru

ca aos pés da cama, são de diQ. O tapete f cor. de rosa,

metal lu(Juc,�do cia mcsll).a da mesma cor das 'pastilhufi
côr dos l'odul1és dos móvel:>. df� cGlcha. A iluminação ge

ral parte de U111 artefato
embutido llo teto.

mat'cira
COHRE'rOH ,--

CORRETORES

UI"l\.IER LAFFRONT
Rua Maranhão nr , 2 - BLUl\1ENAU

Engo. Luiz

------
-

- - .:
'.;- ;
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DE D
NA RAIA DO.MOTO (lU'lE Df BUJM,NAU .oS (i�(O PA'REOS (OUr;'RI6��Rl) DO' PROGllAMA, A·' TiTULO; DE, EXPiRlfNCIA,

-----�----------------------------------------1 �":.:.. ;�m�o ��������m���a�����o�fld�cn�,��
·ti A L V E

O U T n. fi n- e I���;��" ;;�����: 00A�:��:��cs CO�l�I:�:Sc::�il�f�:: a�(:�C�!�Çã�e ��� ;�;:,n���:'su�le�ot;! �,,:t��:�;:�:r� vaçâoA 1 4 D E � \li U n; M111S atenções totulmente volta- grandiosa Regata amtstosa, em ti. dois e quatro renros ,c a títu-
- .......,.,.,.--,.....,...,.-,_.�,.-..."..-.,..,.,--.....,....,...,. ,..,...--....,..-...-".....-----

I· irl
-

S < I dos.. "110. momento, para DS fest.(l-. CUJ·:). dis"'UÜl tomarã-,. pu rte lo de (!'XT\eriência tcra·. POI' ccné
I
.... -... IIIIIII_,..III'IlI__I!IiiI! -__.IIII!IIIII!!I!I!I!!!I!!I!!!I!1!!!!llfI!III!I�! . .AqUHJit;l.IO • Clncc;.ra ," v �, "u
•.
'

Df\.
. ;.J.t...��"'.•' ..

_

.....
,"-

'

'i guarníções da.. Sodedade Recrca-. rto..n, raia.. situada nos .í'urvlos (')
,,���._ .... jo s comemorattvos elo 3·1.0 nní- trva e Esportiva' Ipirnnga J.;cal t""reno .onde está localizada

B U t � � I: D.e.. vursácío de fundação. da jpopular C> Clube. Náutico Cachoeira, .Moto-Pista "Prefeito Hel'cilio
,

<-:> fi v t -- -

'? símpáttca a�miação (Lo. au.o "Joinvile. Deeke", à rua. ItajaÍ, :onde
't'!a. Rua. XV e fumbem scgulndv pensa construir. para o iutm:.)
uma velha tradãção, deciçliram amplo e moderno ESTADIO A:

TLETICO.
•

O téste do próximo dia 17, SQ

realmente oferecer os resultados

1 3

CASA

BANCO: INDúSTRIA E (OMéRtlO' DE'
1\-btriz:

Fundado êm, 22 de FevereÍ;J'(J. de

Capital .. ' .•. � ..
'

Fundo de Reserva .. , ...

ii" fase "elimi�atóriaH do· certame

n EDU ç o E S E I\'J T o nos o s P lt E ç OS!
l"lercado rins a gnmél, por preços d e papel.

E' {i'ORMll)AVEL A ESPErrf\CULAR LR!UIDAÇAO SElVmSTR/\L
C A SAn U E R G I� R. Rna 15 de Novembro, 505

BLUMENAU

da

Está. por ündar a fase "elímt- }ll'rdido. 2.0 Atlético

natoría" do Campeonato Juve-Ic-.;m 4. 3·;) Tupi, com G pontos
aiI d _ Futebol tI:>. 1.'.1. Divisão is- peF�!id()s.

,to é, talvez seja conhecido. ama-j A J
- •

t d
-

.....man la a ar e dar- se-a a de-

Inhã ')I adversári-a. da representa- . +

d t J 1cisao o cer alue oca, corn
. ção do Paisandú (campeão da I e b it PI' 01",

.

m a e a rneiras x impreo, na .

llzona Brusque-Gaspar) para <I,
AI d "'D" d C

. \
ame a, ..que c, axias,

.sensacíonal 'Jecisão do titulo da

fpresente temporada. ���� ��..��;
,

.

! NOI sábado chuvoso da

scma-I'.na passada C:�m grande dífícul

.dade conseguíu a -equipe do 'Pal

,'meiras- .sobr'epujar- o' Guarani,

;cm Ttoupava Norte, lá trduní'an

I
do peja. contagem mínima: lxO.

i ponto' anotado, pOr Laércb na I

[fuse final do cotejo. Em 'ri'll1bó

jogaram União e Vasto Verde,
I tr iunfamdo os garotos timb:;cn·

ses por -1 a 1.' Segun!dQ se' p�o

p;tIa, dcverú o u lvl-rubro pf.:r
<.lI!!.' 0['; pontos pOr ter induiúf,>

I.
,

"IH seu l.carn jogad')!'!):; cuja, id�!
,

d" ultra.passou fi limite

}Je,rmiti)\
.•������!'!�������

.: do CUl' certames da eate-h"'()!"ia'1., � JII,

juvenil,' 3.''_.

Ch.J\StiIl�IC:AÇÂO ro(l�S

CLUBES

I
Zorm Blurueuau-T'ímbó : l,?

I Pa.1mc.ll·<ls. com 1 pp. 2,«/ O!ll\}

[pico.
com 3. 3'0 Gtmrani. com f.J.

4.'J Vasto Verde,. com 10. 5.0

IUniii.o, com 13 pontos pcfi.lidJs,

I Zona. Brusquc·Gaspo.r: '1.0 -

'Paisandú icampfáo). se111 ponto
\
I

O· .........ItlIIIIIIIIIIII-�!IIIIIIIIIIIII'I.
.

Calcario para lavoura
.)

•
IlIotl1l>nUI..r .em St�: C..ta<n...

"

[; A f!

�"'AMADAS �jASIMlU.A:-
o concurse

AH9RE� MARJlNl

Teremos noje a quarta e úlí.i- rã.
- ma apuraçã-J dE' votos do .scnsn- Busch.·· ':.nd::;

,dona.1 concurso esportivo ínstí
tu,ido pelo. Cine- BusCh, cuja 1"1-MarCiII F'abrH da; melbor

�asiJnhoa <lo Bl'ad'
� X-

� LInhO.·, e' aviamentOi
,par, Al1ltiate-.

,_ x-
.na XV, IMO - ex., Poatllll. u.

BLUMENAU

Esbarro
Progresso ..

n ( ur nossa I
.

1-°10. �

s at
II Calcano para lavoura,

especial para recupera
ção de terras cansadas
�omo arrozeiras ou qual�
quer outra ]avoura. In
formacões' na Marn:l.l:ira
ria, Rias São Paulo
561.

Venha admirá-la em pJc.no trabalho.

Venha conhecer ela lH:UO,as cara<;tc

rísticas que fizeram da BENDIX

EConOnlat a lavadeiq... automátiqa
mais v<:ndida no muhdo!'

Solreu mas escapou dQ revés em SaUo Norte o Nacional �

5 x 2

Serrinha
Bc,":1n1. Ren.la: 1.470,00. 1.0 pe
ledo: ·Nacior.l\l 2x1' tL'l1t:'S d;:

P;!lg3 Tcrcú�') J2 C�rã. Fi.nal :-.
Nacioaal 'lx3, tentn� de (_ 1J ":�l,
AICt!:sic.. t 1"':--; '-, Pinha... -- E�

quipc�': "w..;._:1al: K.roClllPke,
Vit� t' ,ValmDr; elEto, Notari e

Edgar: Te,cilio. Ledla, Arman,-
( Ca rá· '" Alce�te'.

DIA: 6: 1 - cutomàHcamente, enche·�ç de ÔQUCl,
no seu nível certo ,e temperaturo ade·

quada, quente e fria.

2 - autQmàticamentp, pelo Sl{Cl ação
agitadora, lava 5ua'vcmenle scm preiudi-
cor os tecidos.

Só B.ENDIX Economat .

fhe proporciona estas vantagens:

Bnndeirantes: Guy Alcido e

,\1r sio: E�Jn. Lauro" Heinz; OUmpicl X C.RenaUl
AlbErto. Rudolfo, Pinga, Babi-

ptl)n�;; .' BGnt:lli. - ara tompe�sar o
;-':FlRRINHA ;; x TAMANDA-

me 2. ,rui;,,: SalviI{]::Jl' l.,·mo�. rrYado�' de domingo '"

H.ünda: :'15.00. 1.0 tcmFJ: SxO,. . ..

;�()'Ih de Or!'uido,. Ho·rst c Ei i- ll'lCOU defmltIvamcnte !J.stlcnta-

(�o. Final: 5:;.2 t .. f'�; '.h.. H31'rv 'da para a noite·de 6 do mês que
Osní. Erico e Orla;ldo, Eqnipes": !h-Oje, principia, quarta-ieoint da
�;"ninha: iln('i, Carlos (. Atiber-jsemana vindoura, oi1 cfttivaç."i:J
to: Bre.mOl'Fki "\Vilm;:u'" Lco-·. . . . .

1''11",); Ol'land�, H,"l':<j Mich('I, i
(l'J match OfICial das eqUIpes

J':l'ico .. Dngttllerto. Tamandaré: I pron"sionais \10 O',ímpko
Alh"no. Carlos "Setemhrino; ítlético Hen'au.."'!:, último do tur
I'all1itino., Harry c O:mi; Longo ;nti do camp�nalo da. cat.egol'h.
I. GenEroso, Lont-.",J II Henr;quc Jd .'

t f

.

,� OsmtJI'.
.

i o l"l;i1'J em curso; I) .la nUlci c·'
, !rido' 1iO.l· duas vezL'�: na prim r i-

F O R D i na QPort'un.idllde, para poder '()

'IUitdl'O br-llSf}lH'rtse enfrentar

3 � alJl(Hngfi�QmIUltfl, esyosia-se pQro
enxaguar, sempre em águo limpo, umo

ou duas vézes, Ó suo ·vontade.
,

4,:" {;Iutomàticamente, cllltes de codá re

novação de água, êxtrbi a água do roupa,

pelo nOvo ,e pCltenteodo j:lrocesso a vácuo.

PEÇAS LEGI'l'IMAS
Ca�a do llmcricano S.A.

Cl"IJzc,il'O mu Itajaí (dia, ln) c na

segunda I-�m .vi.rlucle· das 11êi.!fli-�
mas· cOlIJições em que "e on<.:on-

Rua. 15 de Novcmbr<I,

chance
'
..!t. �úgun.::í clp .9·q<� int..:�

g.rant.es, (IS qutlis .:ja!Var;llli. t, tI

tos cel"t O� leríarn 05 lq{'�l i��

gist-radn· r;E'n�jaci(JllmJ f('lt(,_
bel11 qUe po;;sa fie)" ;;\ll[o!!t ,pJ, 'J

empat.e (J:ünH} Iaçanhu (l�l,: !'I:li:

exprefisi \Ta,:;.
EM SAI../I'O NnBTE: dC"II,,-,I;,

�a. '\dtória aG�;in:{Iou �;nhl'f"'

Bandciranü's n '1lul.dl'o ch
ci,,,n� l. p(llltl:Íl�O "h�'_)lut{l do e:lIl1

1>' anato. Dell " l'epres'3nhl';" "

do r;renlio ,de rtflc[nio. lua ti (1(-:-
ta. "e2; não ""tPVt; Uio feliz ""IH",

no (jOUlprOlnü;so frentE' ao Amll'

ZQnas. uma. ,"emana antes.
lIfelhol' no ""','iG.�O- inicial e

p�·in1f'.i:r't.Js ir�!5ta :jl_:-: {:"f fase eOln

lJlementar do II" :Iio. quando
nl!l!l'CO-U vantagEml ,'., -!xl no

ptaeard teve o (ilenco '. eioualisc
ta de suportal' "alente e forte
reaçii.o empreendida pelos : �pa-
zes do Bandeirantes, que 111 ..)

tand-o dois pontos em ;11)«1;1>;
60 seguqdos ;p.roCtu:al'ti lU ti toda
custo igualarHSE' nunléricamente
flO cont('ndOl' ";.-111 ;1.1 "ulitlll"

con.'Jt'gui-ln.

&L _

';.....

T
Não se adiam, porque' a . i�iidjdiide vem inesperadamente.
Adquiria ii sua Jranquilidade
através de um seguro contra

Cr.$ 1.148,50

ACIDE
'fi 'DEMONSTRAÇÕES· PRÁTICAS SEM COMPROMISSO;

.',

MUlTlJA (AIARINENSE DE SEGUROS GERAIS
UMA ORGANIZAÇÃO A' SEU SERViÇO

""
. Aproveitem lambem ENCERADEIRA WALlTA Cr$ 138f30 mensais

(. A S A D, O A M E R·I { À N O l. A.
. Rua 15 de.

SECCÁO DOME'STICA
N ovembru" 473 F 'O N E,
ASSISTENCIA Iv!ECANJCA
NOSSA DIVISA E' _ SERVIR

1 5 3 2

17

'-
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r

RIO" :.?,!l
.. (.Meridional) - Estã

Bm curso na marinha, () inquerl-'
to policiaI-mí,mar para apu��.('
sobre o desfalque -de vinbe mi
lhões de cruzeir>:)::;' e material ve
rificado ThO Arsenal de Mar3ul1a
durante '3, gjestão do' sJ:'l. Aibertl)
Guimarães, sendo () -principal M

cU&:ldo o ca.pitã'O: de corveta, 1n
ten'd:ente Adilio Averadias. Est·�,1)
impliq.l.I:hs ,auil-os !Oficiais
f�rmavam 'Verdadeira
lha.

MEDIDASPARAAMEI...HORAD SITlJAt'; liJ
E NO ICA '.E 'FINANCEIRA DC> M(JND(I
Resultado da reunião �n�al'Deslealdade de cientistas a I· .salvO depuis de. desenganada _pelos médlCO�

. .,'(.
do governadores bancarlos ..' .

. DI�p�rou a arma Indo a ta!1
.:��:;::T�:;',''..;U��;O�MA.I te�::;'d" manutenção d••"'L,,, :;�:��.�u�.: ':'�:'=n:;�::;

defesa naCIOnal dos EE.UU. IIDgIr o· ve Ire do·o erar.
dores, do FL�ndo Monctnrio e di) f norts-amertcana d;,sfavoravel à compromissos para com euses rkl'Y

.
I •

.

..

,
• • ,.

.',.',?,

Banco Munchal, que torrnínou on.l concessão, pelos EE.UU,. alem do organismos. WASHINGTON, 30 (UP) nos do centro de.pesquísas a.e f
' Sabado ultimo, dia 21, a cense'ihando a voj.ta do ferido·

tez:n z;tes:a Caprtal, traduzíu-sa pelos" fundo monetário, de credítos es- Enfim, o -acordo, em prin-cipl_o, - O escretárío adjunto da de. Fort Mominouth, o secretário

I
tarde, '!l. sr., José Kertschka, á sua casa. No en.retanto, por

prInCIpaIS resultados' seguíntes: pedais para ,ajudar os países es- sobre f! comissão na Coréi" ,b fesa, 'Dona'ld Quarles Iamentau da defesa declarou: empregado da EnlDresa In., ínsistencía ·da família, os drs.

Primeiro: um acordo prutícamou. trangeiros a ·efetuar a volta à con- Sul e Afg,mistão, e Banco Internól- hoje, na inauguração d-e um dustrãa], Gnrcia,. achava-se MayerIe, Gelásio. e Vez-gara

te gerc l sobre o fato do que a vo1- vcrsíbítidade. : clona!. Os resultados acima são (2:1 novo Iabcratorío do Centro "Uma grande lealdade ..'!) Imrpando
'

uma ·!espingarda, rf.;'s�lvcram fazer·.a ínterven;

ta à conversibilidade das di.,,;s:\,�. 'r�T�,�iro: rcroreo tia po�i;úo in- que ressaltem 'os trabalhos pllhU.. de pesquisas militares em Fort uma grande dedicação tem :ii� sem, saber .qu,e a arma estava ção cirurgica, mesmo sem €s.

"ainda não é para amanhã", mil; iernacional do Fundo Mon'�t�",;i<> ecos da reunião dos gover-naõc..('��' Mommouth, "a publicidade e- do regra aqui. A deslealdade carregada· Em dado momento, peranças, declarand ... que só

que se pode espcrnr a ccntínuaçãc Banco, Em sua maíorãa os países xagt2rada" feita em torno de não ':passa d,� rara excessãe, ouviu-se o estampido, indo a poderiam. faz.e-kJ mediante au':
do progresso para· esse objetiva, n", representados louvaram as politi- . oertos casos de deslea.ldIHh� mas a Dublicidade -não é dada eur'ga atingir o ventre da vi- torízaeão dos parentes da vi-

tado ha um cno à ravor da ;..'.c- cas seguidas por estas duns OI'r."- entre os cientistas e técnicos as "'xcê.!\sõ",s,' o que faz mal tinia. Caindo ferido, foí ÍmE-':' tima. Iniciando a operação, o

lhora da situação economíca e n- riízações que, à medida que se

I 1 Y P 9 que trabalham !Íara a defesa a tactos. Lamento que uma datamente soocrnído, sendo dr. Gzlás�1) teria dcsístído, de-
nanceira do mundo, r::.b a cor-si- progredir para a conY1rsibllidarle,

-

,nacion"l. . publicidade exageradj, dada ."\ tr-anspor tado em estado grave pois de' rbss.rvar o estado las-

der-ação ct.e que se li':lp.rp '\ 'Polll I. ·desempenh�.rão- um pnpel I',:;"la RA'DIQ .JARAGUA LTDA. Sem mencionar o nome do um pequenísslmo numero ó:o; para o Hospital Santa Isabel, timavel dó ferido, pJVem, as>

ca comercial. A esse rcspe íto os vez mais importante·'. _ Uma Vóz Amiga em _ ; senador Mac Carthy, que :bá Casos tenha apresentad-, aG· Dando entrada naquele sim mesmo pc r ínsiãtencla da'

EE.UU. for.am alvo de numerosas Qunrto: .aurnento da pr'ê5sãó e- Seu Lar i mêses causou sensação COllO púb'líco uma vista falsa a t.'J... nosocornío os médicos consí; farnilia," aquele medico pedi·:.!
criticas em parflcutcr por )?!\:"t"! xcrctda pelos países vecorrorrrlua- seu inquérito sobre funci-on{,·· dos nesse caso". dej-aram ü caso :perdido, a-

o auxílio daqueles dois colá;

dos paises cwropous e zona do es- mente atzaeados ", principalmente gas, que se prontificaram
.

.a

sobre os EE.UU., para obterem l11a;5 , 8- d ·m d T ,,'.
Efetuar a operação, sem c,-:m.

capitais privados, estrimgeiros, 1>:\. i 10 a o cri e a Doe ares tudo garantir seu êxito. Fo·
ra o financi2.tnento de seus �1ll'o·"

J
. raín cham<tdos vados �nig,)5

gramas· de d'�esnvolvimento eco-
' ,

f
·

1 d ' 1 d
.

da 'vitima, afim de doar san. J
nomico, Todos eSses paises se lln).. a oram 1SO· a QS as ce as'onegue, �ritre os quais compare_ f
nunciaram favoravel à criação ri,� .

- '

,

.

cerafU S srs. Francisco Siegel, t
uma "companhia financeira int?1:'-

f
Genes·Lo Adriano e um moto.

nacional", que, filiada ao Blln('O fi � • II , ..

Mundial, o completarie de certo 1Carco .preSOS os C
rista do dr. Ad,erbal Ramos

modo, tendo ,poder para conceá'J1:' r1m 1noso� da Silva. Mais tarde, no ter.

emprestimos à soc!edad�s priY3Gas. .

., . � ceiro dia, tambem prontificou-
sem g;:;rantias governament3ls. RIO 30 (Merid) Já tr mu

.

d 1 ;.3, S'l' ..J G
.. . se a doar sangue o sr. Franz

Quinto: Rompimentof; parCIaIS encont'ram separadas-;5 cela� Ter��o�u:Ojá ,js�fog�U� l�I"�Y:l! rg�:' ute

l' �.eg�rlO, lJgO�� m:"'l RIO, 30 (Merid.) - Ú de,.
-

Block. Durante a vperaçáa ,foi·
com o e::;:i-stent-é entre os omnni.�,- d 'd' cL f

-

. s ,."" as e aço:s que ,IVm"ó1l1':: legado Silvio T,erra r.�s·OlVC','l extraido 1 metro d.e intestino,
<l preSl 10 on � icarao Gre- d.;.stmaaos a.os �ovos hospe_ com e1c. Se na·) faço iSSO 13 ouvir novam2nte o inspetor d8i ficand·- ainda seis voltas cor-

mos nascidos da conferencia (,,,, gorio. Climél"io, Alcino SoA,. des, devendo fIcar um �m m�stra de que, ao contrario Poncia Politica, sr. Cecil BOn tad�s, alem das q'ue ficaram
Bretton. A Tehgcoslovaquia. �mlco r.es e Nelson Raimundo, q',H� cada ce�a., .

d(,s -outras, crgulho-me de te .. rér, para .prestar declaraçõe:5 perfuradas. Graças a r-esisteri�
quo país situado atraz dia cortina . ó: deverão ser removidcs do Ga. RIO, aO ,\�erId) -:- OUVl., lo.na conta de.um grande éi.." das acusações de ·Rosa Branca da da vitima, hem como o

qtiadri' i ferro que é membro do ballco ',1 kã:: sábado. d<: pela Pdlcla Te�mca () Er m1go>. pertencer �:ilbterraneam�nt.e tratamenfo dispensado pelos
do fundo, será automaticamec'!e> A direção do !}regidio co" Vlct.or Cos.ta, ex-dlre.tor d,? RIO, 30 !�Ierld.) --.0 Pl"(t- a:?s quadros do DOPS e aC1l:!aQ médicos e pelas irmãs de ca,.

Radi� Nacr.onal,. explIcou, :./ motor ArauJ<:l Forg.e d,,,,volvcu çao de que :p._::sa Branca tel':J<l, ridade daquele hosuital em

Em lóco o caso Adhemar respe�to dos se�scentos mI! os autos do processo da
_ cc:metid.;:: ·homicidio e até hoj�' 15 di.:'s, a vÍ:ima noude rc-

crUZeIr?S que ,_ntregapl "T�neler·os, al?gand,o qtN! nao nao ter Drestado contas à Jmr, gressar· aO seu 'lar:

Nau recnn�ec�' o Banco o eIl!lloveroa�or como �eved"or
Gregono �çrtun:.tc, ?flrm<ln. ha nenhuma llegalldade. no �a. tiça do possiveI crime. ° sr. K,crtschka é casado e
do que dera o umhClro lwr to dos presos €starem a dls- - -- ,

'.

:;��r��,�zaa�ig� ��is,��_c��:; i�:�;.ã�-��S ����or�����:�ã,�m�;�� rroteota a �ure/T.l·a �8· �nl coo---Ir""a -3s. PAULO, 30 (MerÚU de Barros, pr':sseguirá até· a �
-

. 'b t- ,_

da .gu:l!da pessoal devido ;i. acarr,çta :grcjuizos à caletivi- 0,
.

.

.

O JU'lZ da Prl'nl'_'l'ra ·',7'1 ' .•.•'1 d f'
v.�rsoes. am os. t:;s ao seques. solIdanedaci! qu,e Greg!Orio dad'e. Quanto ao nedido do ad�

•. ' ecisão mal, quando o jui.;1 b-ados ,.."la PCllCW p a out�'a' d' Ih
-

marcára "!:,ara ontem I) coni.o b'
. -

-
'- , -

.

"

J
sempre lspensaVâ- e. mgado Arauj·o Lima de en�

parecimento em juizo do 1'(1... �ei���a�� ;�g!��n�o�imCO a a- n.ao enc�nt�;an.se d�tJ<1o�l '!,! RIO, 30 (Merid.) - Em, trevista com' seu coilStítllinll!
pr,f.sentant,e do Banco d,;) ]'};'. Os dois. secr,'iltários ao 31'.

sIm" ,eso.mhdos, . p- r c0J?-t.a C'E'rr.a _!.1arte de seu del)oimen.. Gregorio Fortunato, (). pron.1c.,

tado afim de receber o che� Adhemar de Barros continuillll �:�oPrJa para acusar a PQhG1a to "o S1:- Vitor Costa disse: ter Arauj,o fic:u de pr,onu.u-

qU2 depositado pelos advçi!�a. desaparecidas.
� sequestro. 1\ftutos dos que preci.'ia. cÜlr-se oj,)ortunamcnte.

.

dos do 131'. Adhemar de Bàr
ros. O advogado HeHo F;T'!;.

S. PAULO, 30 (Meríd.) _ .• ,

re. que r,2pres:,nl.ou o Banco,
O sr. Adhemar de Barros, li ..

recusou_se a receber, alegan..
travez lorgão:s da impr\znsa

do que ': Banco '1ãi{) J.'econh'�- daqui, informa que as autorj"

ce o sr. Adheu13r de Barro!] dades do governo impediran:t
!

seu comicio de .encerrament(,
co�o (,;yedor, ,e sim, a seci':!· da campanha eleitoral ma!'-tarw do Estado e negJci0s do cado !}ara as 21 horas no V�\.
gove�'no. _A5sim, a ação Ik 1e Anhangabaú..Entretanto (I
conSlgI?açao em pagamento, procer pess.epista falaria 110_rel"1wr·da !le16 sr. AdhemDi je à mesma hora na televis�to

•
e radi.�, pr.ometendo s:;'l1sacio-

I nais rev,elacões.
Sã:: Paufo, 30 (Merid.) .. _

l Continuam desa!,'arecidos os

'dois s.;;:cretárros particular(,�"
do. sr. Adhem3r de Bun·JH,
pau'ando, entretanto, duw;

,:, .

..

RIO DO SUL. 30 - Após
1cr sido '21ogiaeb pela manei
ra como vem dirigindo os tra·
balhos esportivos do "SESI":
em Rio do Sul, o sr· ·Walter
Rousscnq Primo vem de ser

distinguido com uma prom��
ção, Dor merecimento. Nós
que sem:!)r,c temos divulgado
as atividades do "SESI". em
Rio do Sul, folgamos em di.
vulgar tal noticia, cumpri
nlentando o funcionário do

"SESI", ':Valt,:;r R:ussenq Pri.-

DESFALQUE NO
ARSENAL Df MARINHA

d,
RIO, 30 (Merid,! -.0 Sindicato. ses de seu plano de

barateamentr'j
ducação, o custo d� material' diàL1-'

dos �rofeSSOrEg nao fOI lii;,:unado a j para depois convidar' os

prOfest:..
tico, d.;;. alimenlacão e dI:Js trans

lUanüestat'·s� li. respeit!Jo d� bara-· res, 1!través de seu crgão de <:>1',· portes. do;, estud;ntes está IlCll,l'J

tea.mento do en�mo.:. que esta ,sendo se.
.

" considerado no .'p1an..o em fO\'.1, A
objeto das_ cogltaçoes do lumii,tr? A:ho q"e os llr�res5o",es não <1�, instalação de cooperativas dentro
da Educaçao _- declarou ontem li xarao de ser ouvid·os nessa matcrla dos proprios estabel:cim�nl;os .!�,!
nossa reportagenl o profe;.;sor AI· e m::;.i� cedo {o·u mais tarde nos pro- \ ensino está sendo enearada. Os <!�1-

.i. ,����(�k.o.A·!:'·OR���iGf,i��A��S·�i!i���irl·
fredo Taunt:í, presido;nte daquela

nunClaremos - concluiu o profe.;;- 'tUdOS e.::tão sendo feitos com a

50
entidade. 1I-1inha· impl·essãc' é dle

sor Taunaí. .

,
'cooperação de numerosos tecnico",

!§ a. que não concluil'am nada de CUll-
MEDIDAS INDIRETAS lbão só do Ministério da ·Educação.

��

P C d
�� creto, os responsaveis pelo plano .A oplOlao do pre�idente do SI11- como ·tambem de outros s'::..tores· da

*� ara aca or fl as estudos estarão ainda em ini_
dlcato dos E.:tabcleclm'el1Íos dlt En· administração publica: ligados, d.�

.0 Expresso' � cio. 8.ino, sr, João P. J"Qrena de bIotta, algum modo, ao prOblema do cu�to

Um produto do *� Blumenauense Ltda. �� e d� que não devem ser indire- do ensino.

�abol'Gtório I.orde Cacau Xavier ij Fones: 1620 e 1752 � "Cerr.amrnte o minist<:·o Cand,do tas quaisquer nledidas vis::ndo ao

Estudantes ��iiõêãS; Mfi;�;lii'�çã; �ª����:�������ICinco m!nUIOS após I�,antar voo, fê
dos preços. dos generos alimenticios ��J�����:��rque .r�allzar uma aterlssag�m forçada

Decl.sa-o da COfAP t·
ano lC�ivo. s�a5 ta�las para a- Ipcendlou se o molor esquer�o --do uCalahna» da F. I. ,,8,.>

para es es dias _ prov�çao, Ess .•s tabelli\s, un:a V,1\� �,IO, 30 (Metid.) - A'm jor. fico rec,E',bhlo d'} coruanlàante da dan�c): teuÉ'Ilte A'dolpho He-,'-
- •..

RIO 30 (M 'd' O
a�rov�das, tem de ser manbda� �- nalIstas acredit.ados junto ·ll.o l\.:ri- 1.a Zona Aérea ocotreu aIí um m·an OUo< Thieb eo Theo, Carlos

.

, en ,) - ge. mesIT.:1o outr.a crierltação. Os

J
�e, a fl'm de receberem l'ns-

te O fIm do ano. E' ·s6 o que cum� nistério foi distnibu'd t 'd
_ _

_" _,. _

1 a, ')n em, a /lCI entô coro. ,.), ;:?,vião "Catalina" Tnep-btYv".· sargentos JlOsé de

neral Pantaleão Pessoa, at�alS flscals serao substi- t:r:.uções s,obre a caracteriza-
pre aos propnetarJos· de eSCalEIS, se1;iuinte comunicação sobre; o i prefixo PA-IO nr. 6516, da. FAB Souza Cunha, Al.'istide", Ferreira

presidente da COFAP, vai t�ld?s por estu�antes de çao das Infrações aos tabe� '-'RANSPORTE, ALIMEN].'(1�. ��l!:t.e�:-! �açã'(J._oc��rid�. em !quando tentava pousar com un� Rua, .Joaé Regis, Augusto dos

entregar a fiscalizacão dos dIreIto
..que ter_ao, �ssim, a lamentos baixados pelo o'r- ÇAo E MATERIAL DI. .'

n aVlaO lpO Ca- motor em chamas, O acídent('. SP. Santos Sámpaii), Paulo Teix€ira,

d 'd' d
. DATICO

talma". ,
. verifjcou· às r{ 57 horas cin�o de Azevedo, e concluzl'a c'emo

preços cs generos e pr!' oportunl ade nao so de co- ga-r. COl1tl·ola:'!'or· dos pre�
"O G b' ... d

'
'

. �

......
_.

_

a .me,.e '), Mmistro da minutos dllpois d,e ha.ver deco· passageiroos o ten"'nte l·!,t·enc'en-,·
Ineira nece-,sidade e demais labor'ar co o governo, e-

Segundo injjormaçõ($ proeenc{!. Aero t 1 t
'" '."

m - ços e do abastecimento·. tes do gabin-:.te do ministro da E-
nau lca amen a infm'1llar lad·), de Belém com desUni) a tI! rte-nato dos Santos BO'foekd (.'

mercadorias tabeladas aoS xercendo uma eficiente fis- que, .co,nformer despacho, telegrá-' Manaus. O .aparelho, que sosso- os sold"dos DomeIes do Nasci

estudantes de dir�ito. ? D:-I calização dos preços, como NOTlCIASDERIO�DO
-

SUL
-_-

brou {'tiL tZ'ipulad,o pelo tenento m'ilnto,:, ·.r:l,vares, AntonJ-:> Raimun'

partan:cn!o de FIs�ahzaçao I tambem de custear os seuf
Aloisio Leite Cezariino (coman- do dos Santos, F.rancisco Lopes,

desse orgao passara por u-

'I
cõtudos com o produto dc

F dma completa reforma, de· seu trabalho, un ado em RII!I do S·u-1vendo ser imprimida ao
F'OI o que apuramos on-

tem no gabinete daquela C1 bautoridade, onde soubemos, O « u e da M Q"'"eS'» -ainda, que hoje o general S ��

Pessoa presidirá, 110 auditó :::

rio 6a ABI, ás 16 horas, u- daRI2rP�lt�UL, d39 -27Sdcgun_,c""t um,
transcurso·

animadissi., Fiuza Lima Gabriela de A-
. -

d f'd
ma, la 'e se- l110 o:: ou qual resultou a fun... rau' K" .. . ..

-

ma reumao os re erI os tembr.) findo, um gru:go de dação do "Clube das Mães" E
JO neck, Otllla .9mel?, :s

acadêmicos, e ás 22 horas Hbnega�as s,:nhoras da socie_ contou c,:m .3 presença das e� � !�a M�rara Soar, Emllm Fal_

irão eles ao Gabinete de E- dade. rlOsulense, levou avante mas. srus.: Div. Arruda Ra-
g Rosd�, Gertrudes Bonne

xames Periciais do Depar.
a felIz �déia da fundação do mos, Maria Se�ua Bornhau- �e����: LMld,?m� �ebel� For- ª"Clube das Mães", entidade Sr�n Laura Probst de Abreu D 1

1,
_ .ana. . os antos,

'amento Federal de Segu· de carater filantrópico, desti_ Madalena C. Naschenweng: E:nVt B�I� �afr�, Llracema -

rança Publica, acompanha· n,llda a co,?pera� com ,.efícien- Beatriz Alyes, M�ria Fiuza Li- tara, :r�l�t' :rr:,�:ta, '1Jli�?�
�cOs do consultor juridíco da ��a�a��. :grol da mianela abim-, �ea, AOmda.zrldaClPlad�era GDa�ert- Elisabethe W,:stphalen, Ivone
\... FAP sr. Arnaldo Duar- A

.

,,'. '._ r,
.

n ma. au mo, lrce Luz Goaardi c SaIma S';lntcs.
, prun... lIa reUInao que te- Bherw" Plazerra Erotides As

.

�'."'04�+OOry.o"".e,�"""��""c""'i!".""'.""'o"",,,,,,,,oooo-,c,,,,"o
"" ,atividades do "dlube

�
�>ttG.�u.o.;; .......,.;.o '&o.w� 5io�.Q1JO io'o�.o.O$'�,-,;.�o.o.J�.j��i�iti�����������i������������� das Mã�2S'" '��rão iniciadas ....

�� O M
.

rl quando do. transcurso da "Se-

i§ AIS VARIADO ESTOQUE DE PEÇAS PARA CAMINHõES E �* mana da Criança". ocasião e.m -

r AUTOMO'VEIS, A' VOSSA �j que as senhoras componentes
-_

�..
DIS POSIÇÃO : .,

do referido· Clube, trabalhão ;;:::

i COMERCIIlL VI'IRR BRU'NS�· S.·, ·D. ; co:.�:::�o a quo acima no,
o.. t H � aludimos, fJÍ eleita a dil'eto_
� � ria do "Club.e das Mã'e.s" que

� RUA :XV DE NOVEMBRO, N.o 9 2 ">
.. ', I�

ficou assim constituida: Presi�

�.a
J. V' � dente de Honra. da. Amazil�

o:i
B L U _n,1 E NAU SAN T A C A T A.R I N A

� da· Ga,etner; Presidente, da.

� Q G�briela \Íe A�aujo Krieck�
ti - - - X - - � VICe PI"esjd,ente, da.. D'irce
o� �� Piazera; Secretária da. Lau_

i'
I M P O R T A ç A O .D I R E TA!

I'
ra Probst de Aberu; Tesourd- -
ro, da. Salma Santos; Vice:

Agentes 11A U S T I N" Tesoureira, da. Lindomar For_ -

neralli; Ora,dera, da. Erotides :::

�i" Peças nt1fa: CHEVRO lEt FORD, G. M. C'f DOODGE, JEEPS, I.NTER- I. �!�z�d�i�:�i,câ��6�;li!'�:;�
-

� doso e da. Emilia Faigel Ro_
,

NATIONAL E MOTORES'" HERCULES I sa�grudec,endo a comunicação
� recebida do "Clube das Mães",

� ORGANISA(ÃO ESPECIALlSADA PARA VENDA POR ATACADO I �:�:����!;��l:::��:�� lil

L�����m��wi-4�����i���.s���������������.mI.�J

É mais
faca ainda

acabar com
os vermes
dando ao.
seu filho'

LICOR DECAC.AU XAVIER

Barateamento do ensino
só por meios ,indirelOS

Estudes realil ados no Minislerio Educação'

-

:_n.lIIIIIlIIIIIIIUlIIIIIIIIIIUIUllllllllUlllll!UIUlI!II!UllnUmnUlmnlWIIJ!;

� Máquinas Registradoras
�

"R E'·. A"
PROMOCAO NO "SESI"

,

. EM RIO DO SUL
Legítimo orgulho da ·Indusfria Brasileira I

Rua 15 de Novembro, 413

ln').

f o R D
PEÇAS LEGITIMAS

Casa do AmerIcano S.A.

MENSA6EMAOSTRABA�
.
LHISTAS (EARENSES
RIO, 29 Gdle,ridionall - O sr.·

,João Goulart enviou mensagclI'I
ii, UDN, P'l'B ,e, PR rCCíJI:riE>ndan
do aos trahalr.ishs Cl>arE'ilfl€S

para que ,'otem nb 11'Jm� do SL"·

Paulo Snrazate (! !vIarciHo para
govcrna.d!>l' e vi-ce-.govrTnac1.Jl' e

Parcivel Barro e Pe.rnandes 'Irt-
vora pam o Senado .

Os ,iarn�ís publicnm ;]

mcnsag·em n,.}s, jOl'nais Je. rádi GS ,�

a.s tr'ansmitem na "'DZ do chefe

nacionn 1 do PartJdo Tral1alhista
:r:rllsUeiro.

lO COllltRCIO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




