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CIDADE DE GUATEMA..

LA. .L (UP) - O presl;
dente Castilho Armas
criou O Con.selh� de Es
tadó na Guat-emala, ínte,-

grado por cinco membros;
os quais serão designados

-

pelo Chefe - do Governo.
Este tambern assin-ou dll!..
ereto em que díspôe :h

pena de morte para ot�

sabotadon:s eornunístas
aínda organizados no ter"
rit6rio nacional.

AN O X
MENSAGEIRO D

(Santa
-

Catarina) - Sabado,

PA'IRA SOBRE A ILHA FORA40sA.· A AMEAÇ.d Df
INVASAO PELAS FORÇAS.DA .CI-lINACOMlJNISfA
PENG TEH ACONSELHA OS EXERciTO! DA REPU· - -

-

•

-, -

-

CONfLITO EN' ft E ESTOOIMIESIUeA POPULAR A SEGUIR O fIEM.. 'Adhemar de Barros prestará depolmentol E- COMUNI SI DS NO
-

PLO' DOS SOVlf'TlCOS r -

-

-

-

-

-

-

-

MEN:::�'��P:okTI=1���::.�=:� [após o pleito de. três de Outubro
capt.ada de Paris, divulga o texto de uma Ordem do DÍl:;t que o o �- -"---- - - --

- -

·d u téc�l��ro da Defesa da Repúb�ica Popular da China, Peng Teh, SÃO PAULO, 1 (Merid.) - O- 'I.'ÍJ.:;os. As autarquias atravessam direção dos seus servi ores o -

dlI'lglU às tropas e na qual afirma notadamente: inquérito em .andamento na De-! fase diífei! que está a exigir me- . -, nicos da previdenda social•

. '�fuH�Th�qéO����������u�k��� h� R�oo�l&�������c�w �-�-�-�--������--�-��-�----�----�-�����-��������-
d'e llbertaçã-o chinês". com o já farl1oso "caso dos Clt,�·' t da _sua ::tividadc.

E prossegue Q ministro: vrotets ", encontra-se em sua f;IS" t Os gastos são cxcesslvos é o ve-

_
"Mim de, l�bertar Formosa, defender as fronteiras sagrá- final segundo apuramos, :rcstan'Ío' lume das despesas com- o J'agamendas do nosso paIs contra um posslvek lataqu2 dos imperialistas tão �omente ser tomado o ríepot- to dos beneficios cresce 'dia a dia

p�o�eger a edificação da nossa patrfa e salvaguardar a paz nà mento do sr. Adhemar de Bàr�c:;. e .a receita não é ,suficiente. AcreA Sla te no mundo, eu vos dou iaS seguintes ordens: Dada .a proximidade do pleito.
-

O drta-se mesmo que para, facilitar o

sr. Adhemar- de Ban·os somen- tr*balho vital contínuem os mstí-
"Estejais consxantemente um apelo ao Exercito P.opu].ar te se;rá chamado a prestar d:e- tutos entregues. como se acham, ã.-

_pronfqs para combater Inten- para anerfeíçoar.se no - em- clarações na próxíma semana.
sl1icai vosso treiname�to mí, prego das armas modernas. Na 2{a, V?ra Criminal deu en

litar te vossa preparação poli_ dar prova de "heroísmo zevo, trada o pedido de habeas corpus
tíca, aumentai vossa unidade -Iuclonárío", obedecer as or; em favor de Cesar Dias Batista c
de ação, vossa conselencía 59- dens, observar estritamente a Josê Soáres SOUZ:l. que se .encon
cíalísta vosso desejo de apren- discipl!Ua e t;_SÍ?rçar-se para tram desaparecidos desde que pres
der, tomando como exemplo o cumprir cem exlto todas as ta- taram decíarações no Departarnen
exercito sovíétíco", retas militares". to de Investigações sobre li tran-
COncluindo Peng Treh f.az (Conelui na 2.3. página. letra L) sação doz caminhõe's PHil a Força
- - - _ - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Pública do Estadlo. F.)ram- pedidas

A_ma_aço Renu;clar �Ó 1nf::!q:�j:b�:1'::::'4�:Url�.
G

� RIO. 1 (l't:Icrid:) - o sr. João

OVoar
"

'

d J O t
Carlos Vital, designado pelo Mi·

_

'- na ar . uar e nistro do Trabalho para Nali:zar
estudos sobre a prevídcncía social

- PE:DI!; A - RETIRADA DAS TROPAS FEDERAIS e os serviços mêdícos dos ínstítu-
- GOIANIA, 1 (Merid.) _ do. Enquanto isso v�

-

tos, já deu ânícío aos trabalhos. O

Meg.,<;lo constrangimento_ d �4- tos-Iá
-'

�rlOSj
plano que se pretende por em exe-

e.,..,acamen OS' Ja segUll'am cução inclui a fusão desses orgãosao seu governo, em -face da para algumas cidades do e a r-edução nas suas despesas ado
permaneneía de forças fe- interior como Aragua e ministr�tiv�s. facllida�es para li

deraís no Estado, o' gover-
'

- - --

c ma concessao aos benefícios e outras

nador
-

Jonas Duarte está a- ��mosa. medidas_ de raeíonctízação dos ser.

meaçandn renunciar. A

'Propósito, a reportagem
procurou ouvi-lo, não 'se
dispondo (j governador, po
rém, a adiantar qualquer
coisa a respeito. Por outro
lado. recorda-se Que o co

ronel
-

Serpa, na sua expo
siçãó:perartfê o TRE, deda:::
rou que no ínqueríto sobre
a ,morte do major Nóbrega,
ha revelações que compro
metem o governo.
Ademais, o Tribunal Re

gional Eleitoral, até 011-
tem, não havia tomado co·

nhecimento da presença
das forças federais no Esta-

FORMULA PARA O
<

CUMPRIMENTO DAS
CLAUSULAS DO
TRATADO

, . . .

-Ações preferelldais .de participação integralLONDRES, 1 <uP) - Fort_te'5 •
autorâzadas nAnnam que dentro
�le quarenta. e oito ho.t:aS;"-k !Sou'
fer€i'Ocía das NOVE !Dações apre
vará uma VJiMllllla, pela qual a
organização do T:vatado do _ A
tlântico Norte se iitcumbl!i."á '<le
fazer cumprir as clausulas dd
Pacb de Bruxelas, sôbne o con-.

trôle dos ar-mamentos; Ess'a for-
mula cónstítue um meio termo
dentro do rigoroso plano de :lisca··
lizà.ção francas, e as idéias dOs
chamceleres inglês e 1l0000el-ja.mcri�
cano.

com priO'l'idade 'nO - f'eeebi1Rénto

o «CaSO dI' Chevrolels» -

-

-

-

-

'8

Nega'o promolor publico
... a·eliSleReia.· de·.,eoaçãD I

PRODlJCÃO

Oração proferida pelo presidente da Republiíta ao microfone de A Brasil

CaIcu1�m-se as. vendas para 1955 em mais de Cr$ 600.000.000
e para 1956 em Cr$ 1.000.000.000. '

S. PAULO, 1 (Merid.) -
-

O que envolvem o ss, Adhemar de
ProcuradQr Geral da Justiça. do Barros, €m--iou _ a.o Secretario da.
Estado. sr. Cesar Salgados, a pro· Segurança Publica copia. éb, se
pósito das informa.ções veicuIP.- guinte oLieio dOI promotor ilO proJdas pela irnpr€lllsa !lo que formIl curador:
presas e continuam detidas {1.U "Tendo s�do designado 'para
testcmun?as Cesar Dias

BaPti�·1 assistir 3105 termos 'do lnt}uéritota tE! .rose S:?�es de .Soru;a, OU\'l- requisãtadó POr y. E.x:<3;. p'ara a
lias a proposlto do -Inquérito so- - purar .fátos rclativos ã aqulsibre (; "c.aSJ'" dos "chevrcle'.s" ção di'! caminhões [liela Força

PUblica. do Estaclo, ora. �m mla
mento pela. DeJt'gacia de Furtos,
em face de noticias te.ndenciosas

NOVA DELHI, 1 (UP) -
O primeiro ministro' da
India, sr. Nehru, declarou
à - bancada do Partido Con
gressista q'ue es�á "cainça
do e perplexo", e por isso
desejaria dividir seus en

cargos com outrem. Neh
ru falou num tom de preo
cupação, que levou os par
lamentares a Se apressa
rem em assegut'ar-lhe sua

invariável cooperação. Ob
servadores comPetentes a
cham que Nehru está preo�
cupado com a desunião' in
terna que se evidencÍa na

Judia e como crescimento

•

�,;""o.",�.h��_�
dos partidos locais. Disse
ele

-

que há mêses Se sente
cançado, e que sua mente
não funciona tão ativamen
te como devería·

ultim.am-ente pUblicadas nos jor
nais,_ acerca 00 mooo peio qual
estão semdo cClnduzi'das as dm
ge:noias, para cabal cumprilnenco
to da rcqu!.si�íLo tenllO li!. honra
de inf·)rmar ()o seguinie: 1) - O
sr. C!lsar DIas Baptista foi ()U

,<'ido na. manl1á de 21 com a mi
nha assisbe.ncJa., con;:par.eceu a

convite da. auLo;ridade-,que prcsí
de I) inquerito. sem qUalquer coa�

ção, telldo prestado suita decla
rações com ampla Hbl!lt'dadC'. U�
ma ,"rz COiflcluida a tomada deS'"
sas declarações, saiu do predi1J
o.ude se chaVIL na. companhia de
um reporter clo jOrrn:a1 "O Dia".
2) - O sr. José Soares de

&luza, de igu.al forma, p.restQ-u _

-

Euas
_ declarações C<lm' inteira ii

!>erda'de, ton�o comparecIdo, da
mesma maneira. à convite do sr

dr. delegado de Furtns findas
�uas declarações. sa.iu do.) D�'JXl:r-
lamentcl. tomanJdo o dp.stlllo que
bem entende.u.

:3> - Essas peSSO'3S deixaxam
expresso, ,fifi suas dC'Claraçõés, I
que as prestai'am com ânteira li- 1

betUade. Aliás esS'as' deelara- !
çÕi!s. contaram' com presença "� duao teste.munhns que as :5-- !smaram.

4) - Tenho, nínda a ponderar I
que o inquérito< vem SC!Ildo' cotJt- I
duzMo com inteira li5ura, re�

_'l!.IJUIPAMEN'l'O
-

-

"Cançado e Perplexo"

MEHRU' QUER DIVJDIR COM OUTREM
SEUS PESADOS E NCARGOS DE GOVERNO

CAPITAL

PRESAS DEl PESSOAS COMO ENVOLVIDAS NO
·ES(ANDAlO DAS fALSifiCAÇÕES DE lICEN(AS

*' Ações ordinárias... .. e

-* Açõe(; preferenciàis de participação •

Total.
* (Valor nominal Cr$1.000)

Oonclui n� 2.lI. página letra E'
RIO, 1 (I1feridional) - Dez quem Celoo Nascimento acaba

pCSIiOa5 já foram presas como do impetrar habe:a.s--oorllus.. A
em�ohidas � cscanda10 iJ_a,s fa1- quadrilha operava. ma lm.porta
sifieações de 1icenç.as revigo-ra- ção de automoveis t; 8rtigos de
das ;pela a.ntiga CEXThI:, por u· luX'JI. As prlimeil'8.l! denúncias f<l"
ma q\!a.drllha chrfiada pelo con- ram apresentadas DIa delegaeia
cc:ituad<J comerciante espanhól de Roubos ;e Defrnudaçõea, pelo
:Migllél Gonzales a. favor 'de Ifamaratí e Ministro- da Fazen'

lUa. '

I

(ARGAS
Para Joaçaba

J!:xllre.sSI) Bln:menallense LUla.

Fones: 1620 e 1752

DESCRIÇÃO DAS A.ç(Jlis OFERECIDAS

Voz do

As ações preferenciaís de participação integral têm prioridade a um - dividendo fixo
_

de lb%;_participando depois das ações ordinárias terem recebido o mesmo dividetl-
do, igual e integràlm:ente na pj.stribuição do lucro remanescente, seja' por mVidendos

-

'

adicion8is em dinheiro, seja por
-

bonificações em 'ações ou por lucro retido·
reserves' da Companhia.

.. - _<
- •

- -

«'EM,BiinicAiiüOiaue'todos se convençam da
extensão dacrise em que se debatem»

m,ellr,� naquilo qu-e sp relacio
na doe mod_o mais direto com
:1 vida do povo. e que é a ca
restia. DepoÍS de acentuar
que nã::> é por :falta de leis e
iniciativas do Estado qUC! o
país se d':.:oate num labirinto
de problemas, diz ,o presiden
te que :não seria desaconselhá
vel uma revisão da abundan
te '],;!gislação, não para muti
lar às -- justas conqu�tas dos
trabalhadores - ':;xplicou o
chefe do govêrno - mas sim
para n1elhorar � sistema; tor_
nando-o menos teórico e -mais
efetivo. "Não me esqueço -

r.ecorda � sr. Café Filho_ -

de qu'e VI na Suécia, no am-

oito das relações eJ1tr.e pa
lrôes e eU"lpregados·

-

Com

mUi_jto menos legislação do que
nós, êles .se .ent-endem muito_
tnelhrr". '

-

DIREITO DE GREVE
Relativainente ao' direitQ

de greve, garantido pela

OFERECIDAS PELA

IN.TERAMERICANA
DE,FlNANCIAMENT� E INVEt�iTIMENTOS
RIo "de Janeiro - Avenida Rio Br�coi 81 _.:. 4.0 andar - Tel. 23-5880
São Paulo - Rua Alvares Penteado, 218 -:- 5.0 andar - Tel 36-3653

RIO, 1.0 (Merid.) - A.3 micr,ofon:; do:.: "A VÜ2 do Bra
sil", da. Agencia Nacional. proferiu ante-ont.em, o presidente
Café. Fllho eloquente oração sobre "'um Brasil desajustado
e aflIto, clamando Dor soluçÕ!zs". "Não l'\�cebo com estranheza
-:- disse, eLe :tn-íci,o: o chefe da Nação, as inúmeras solicita.
ções de emprego ou auxilio de hosoitalízação de doentes ou
int<:r:nação dt;: crianças, de -morada. de passagens e tantos ou
tros peddos encaminhados por todos quantos se dirigem a'o

presidente da República num gesto extremo de socorro e es

p2:rança, como qtllzm busca a im,tancia mais alta e :final. Ho.
mem n:bre, de origem popular, não precis1 de expedientes
demagógicos para demunstrar que estou em condições de
,compreender os infortúnios das class.es humildes.

CRISE ECONOMICA

l,seja
o prazo de govêrno que

-Lamentando, a seguir, lh2 cabe com!>letar, não po_
não poder atender a todas de :fugir à r.zspDnsabiJidade
'as suplicas que lhe chegam, -de enfr.entar, :por todos os
adiantou, todavia, o sr. Café_ meios possiveis, a crise ec{)

Filho que por mais breve qu� I nômica e financeira, especial-

ASSOCIADO - NESTA OFERTA:

B A ti (O 'M O N TE I R O D E (A S T R O S� A�
Rua do Rosario 140, Rio de

=-r'=Fesla,e-do"iâÍlçâIlÊniO' iíã:PedraFunÔameõiàj ílã'õõíã"jürêiá"Evangélié
\ em Itoupava'" Séca � Ilumenau - 10 de Outubro de 1954
:.5 ;z =;:;;:;;:s:::: =2;:&:::::;::2;;::;:= :::; :::�;:;: ;; s;:::as::,:; ,<tE:;:;;:: := ::ã ;;;j$'S2iíõ;:;;,:Sb

PEÇAS LEGITIMAS
,.Rua 15 de' Novembru, "3
Casa do Americano S.A.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



e ECl'\:cntcês. para�
Serra cireular
Plainas
LbÚuleiras

�1,.�J�·f

PARTIDO SOCL"'L

DEl\10CltA'rICO
13ertholdo' Bórrulau�é!n�.

Paulo Sehrnítr,' Edmundo dos San_

1,05. Sih'io Sdlramm; W<!ulo Bci>

ler, Amoldo, Dcscliam9S,' Carlos
Mannrich, j\lc!lchior Ila:r'bicri e

Afonso Schnahler.
PARTIDO TRABALHISTA
13RASlLEiliO.

Acy)io Accacío Pereira Pires e

.1cào _Ro�sj.

H O J E S A B A"D O H O"'J E
SIM U L T A N E A M,E N T E

( I N E BlUMENAU,
( r N E B- U S ( 8r

ESTABELECIMENTOS' JOSE)
APRESE

fal'l'Í<:a-

1); COMPL'EM'ENTO NAClONAL� '_ �ll '_i'lfAILLEm:L
3) COMEDIA, 4) JORNAL AMERICANO. 51 JANIES MA
SON, o notável astro inglês, numa grande .fitu ingJ..esa·:

A MORTA APAIXONADA
Úm eomcvcnte filme que 1oca�'á em cheio seu cOl'a!:ão!
A MORTA APAIXONADA, um drama. forte,_. cheio' d,"1 l':Q

.mancc e paixões dosrncdldas! Assista este filme. desde O C!)n
'meço! - c verá que sensação!

. ..
'

...

'

61, JOHN PAYNE. COLLEN GHAY, PRI�l::rroN. FÓS'íER;
DONA DRAKE, ua super prodw,'iio de l·:nWAHD SMALI,.:

O S, Q' U A T R O I) E S (O N H'f (I'B�O S�U(õiENDlllAM
> REPOUSO AO PAPA Um milhão de dólares, roubados em nlcna Íuz, do dia!

O assalto mais audacios-o nr-s anais do' crime! Quatr.'J mas

carndos d;2safianc;1o a' lei e ii jL,�liça! O CRIME QUE CHO-
cOU UMA NAÇÃOt , '

.OS QUATRO DESCONHECIDOS, hoje, simultaneamente,
nos Cínes BLUMENAU e BUSCH!

ROIA DO J U I 10

E S ( R I i O R I- O _

Vendê-se ri data ri.o 3'dá
quadra 71, medindo 20

por.30 mtr:., bem no een

.
tro. d1stante 80 metros
.da futura praça da Pre

f�ittlra,
Informações no Restau
rante Ali Baba - nesta
cidade.

Comunica 1) Juizo Eleitoral qL1C todos es requerimentos de

inscrição e de segundas vias f:'ran"i despachados no p:razo le

gal, tendo sido expedidos, nos casos' de deferimento, os títulos
respectivos.

"

.

Esclarece. outrossim, o Juízo Eleitoral que não se respon
sabiliza pe.a (I·;volução de dccum�'ntos que, entregues a [ntltu;
l�çl,os "_l:llistati, '-:,�:', não deram entrada em: cartório- A esses

alistadorcs devc.. _ s interessados reclama-tos .

.

" ,,�lp.JUenau, l,v . outubro de. 1954. ,
',. ,',' .

1vlarcilià João da Iva Medeiros - JUlZ Eleitoral.

Precisamos com urgencia de uma moça que
datilografa. Destribuídora Catarinense

'

15 d.e Novembro _. 25 ..

DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA �

PORTARIA

FAQAtf1 SEUS
ANUNCIOS

NES'Í'É JORNAL

PEçAs LEGYrIl\IA:S
.". < •• , -".

•

• ,.

( li E r E D E
BOM ORGANIZADOlt

2 desenhistas
icopista pi fotolito
2 impressores Offset
Somente interessam taenicos que aprenderam

bera. ,,_;;ficio e que tenham firmeza no serv iJ]O, Paga-se
bem.

',.

Veilde-sé duas casas e

dois. chãos.
. Tratar na

Scdema, Rua São Paulo
931.

.
, , J.

Procura-se ut\1llapiz
que saiba. dalUo

.grafia'

Duas casas, q:ma em

Boa Vista N,o. '6B em

frente a Escola, ,; outra
�m Ponta Aguda, � rua

c,l)stit� Rica, Isifórma
ções com João Bodrt
gues, casa n.o. -_122,�.
Ponta Aguda - Avúni.. ,

:

da Brasil.

-
-
-
-

-

-

�Rifa 15 de Novembro, 900 _.
:

B l U M f H À ÍJ �
�ff�IUUllfIÚlulIl,"rUI!filllfl!!flllll!fllrIJllnl1lHllll,.nIlIlUnmlfmmm�

--,.,
......

.��
lO!

�
..
lO'

.
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-- DR. MECESL'_U·SZANIAWSKY-.

Médico do Hospital N� Senhora da Las
Corusultório: Rua JOSE' BONIFACIO N. �2 - Fone 26611
Residencia: R. BARÃO DO RIO BRANCO N. 529

C U R I T I B A - PABANA'
Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS

Doenças da pele: Eczemas, Furunculose, CoceiI'lilt, Mau'
chas, espinhas, etc. - Glândulas. Falta d� regraJl, Exces-
80, Flores Brancasl �Frieza sexual, Impotência, EIIterllida"
de, Desenvolvimenw :fi5�co e mental, etc. - Doenças crô
nicas em geral: Reumati!>'1n'l, Vari:z;e.s, Asma, Malária erO

--- nica - Hatnll!.ToldsB, etc. --- .

ATENÇAO: {lomiU.lta3 em Blomenau nOI dias II & II de

't -- cada mea, no BO'l"EL H9LETZ-
_______________________________________

t �������������������

.. �
DOS "DIA"RIOS ASSOCIADOS"
PROP&IEDADB DA:
B/A .. .& NA º..I. O"

II I OA
Bedaçio; Adminlstraçio e Oflclnu: Rua São Paul. ]L

3.1 - Fone 1091 ..:.. CaJu P'Óstal. SI.
.�\\ ��,

l>11'eto:rJ BAtJlUVIO XAVDB'
.

. �"";

Redatora BAUL I'AGUND1E.
t â ir' i(i'f'.

� •. �. "I. .. X P B D I B N' '1' �

'-.

J!lNUAL .... • .t_ ... ... .... .... -.� § .... 150.11
80,00
1,'1

SEMESTRAL
H.o A'VUL�O .�... • •• ! .,a... • ... : .•• , ......

SUCURSAIS: RIO - Rua Rodrigo Silva, 12
� Fo_e; U.5853 - SAO PAULO: Rua '1 de Abril
11.. ZU ;,_ 4.. mdu - J'oneal t·U'11. 4-4111

BELO nOBIZON'I'E: - Bu Gofú.!4 - POR
TO ALBlBE: - Bua ,Joio Moataurl. 15 - cu.
RITIBA: - Rua. Dr. limei, 70S - Z.o andll!' -

fjala Z33· - IOINVILE: - Bua !!II. Pecho. II·

'OEUISCHE S PI LTE
,

KURZE BERICHTE

DIE DEUTSCHE AUTOMOBILPRODUKTION

HAMBURG, 1. _' Die Zeitschriít "O Economista"
veroeffentlicht in einér ihrer letzten Ausgaben eine
Statistik ueber .die Automobilproduktion in der Deut�
schen BundesrepublnÇ.' Aus dieser Zusammenstellung,
geht hervor, dass etwa 35.700 Einheiten im Januar
1954 produziert wurden, waehren im vorhergehenden
'Monat Dezember 1953 nur' 33.505 Wagen ausgestos
sen wurden. Die zusammenstellung wurde auf Grund
der Fabrikationsberichte der bedeutendsten deutschen
Automobilfabriken gemacht.

TIEFSTAND DER ARBEITSLOSIGKEIT
..

I�t'lv,.-

WESTDEUTSCHLAND

NUERNBERG, 1. - Díe Arbeitslosigkeit in
Westdeutsch1and hat einen neuen Tiefstand seit der

Waehrungsreform des Jahres 1948 erreicht. Im Au
gust sank die ZahI der ArbeitsIosen weiter um rund
55.800 auf insgesamt, 878.622. Wie von zustaendiger
'Quelle erklert wird, wuerde die Arbeitslosigkeit in
Westdeutschla:n:d noch wesentlich tiefer li{'gen, wenn
.nicht ein staendiger Zuwachs durch den Fluechtlings
strom aus der Sowjetzorre bestuende. Andererseits
wuerde ohne diese Kraefte aus dr Sowjet'zone be
reitskraften in der deutschen Bundesrepublik beste-
·hen.

.
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DER VERRAETERISCHE BLINDDARM

..
ln das Krankenhaus von Aveiro (Portugal)

wurde eiu etwa 20 jaehriges Maedchen wegen akuter

Blinddarmentzuendung eingeliefert. AIs sie zur Ope
'ration gebracht werden soUte, stellte es sich heraus,
dass das Maedchen ein Mann war. Ihre Eltern hatten
sich schon bei der Geburt 'als Maedchen angemeldet
und hatten sie auch als Maedchen erzogen, um das
Kind nicht zum Militaerdienst lassen zu muesen.

Nachdem nun der Blinddarm den Schwindel heraus�

gebracht hat, wird das "Maedchen" sofort nach "ih
rer" \Viedergenesung zum Militaerdienst einberufen
werden.

DER LANDWIR'i' UND DIE NAHRUNGSMITTEL·

PRODUKTION
(Fortsetzung)

Einen grossen Raum in ihrem Bericht widmen
Klein & Saks dem Preis- und.Marktproblem. Sie be
zeichnen es aIs ausserordentlich dringend, mit dero t

Schiebertum auf dem Nahrungsmittelsektor aufzu

raeumen, jenen Leuten, die es immer wieder fertig
bringen, kuenstlich Nahrungsmittelmangel zu erzeu

gCll und auf diese Weise die Preise zu diktieren. Diese

Schaedlinge bestimmen .auch die Preise, die den Land
wir! en fuer ihre Produkte gezahlt werden, weil diese
·einfach gezwungen sind, gleich nach der Ernte zu ver

kaufen. Die amerikanischen Firma erklaert in ihrem

Bericht, zum-TeU sei die Gesetzgebung al1 diesen Ver
haeltnissen schuld, und das insbesondere wegen des
Atisfuhrverbots ruer Lebensmittel. Dieses Gesetz
muesste geaendert werden, weil nur so d€'r alljaehr.
liche Tiefstand der Preise mit seinel1 grossen Verlus
ten fuer die Landwirtschaft ausgemerzt werden koen
ne, dass em Teil des Ernteergebnisses sofort in den
Export geht. Auch aus Devisengruenden sei es besser,
das Ausfuhrverbot aufzuheben. Unbedingt sei jede
:Spekulation auf dem Gebiet der Nahrungsmittel zu

verhindern. Es gebe zwar ein Gesetz in diesem Sinne
(Gesetz 1521 vom 27. Dezerober 1951), aber es wuerde
nich befolgt. Klein & Saks weisen schliesslich darauf
hin, von wie grosser Bedeutung es sein wuerde, wenn.

.

ein gut funktionierendes Ul1� echtes Kooperativen-ISystem auf clem Verkaufsgeblet geschaffen wuerde.
Es .sei unbedingt erforderlich, dem Landwirt endlich
eiumaI dJe Ueberzeugung zu nehmen, e1' bekaeme
stets nur Unterpreise fuer seine Er:z;eugnisse, waeh
rend sich. der Zwischenhandel bereicherte.

.

(Fortsetzung Volgt·)

GUTEN A P P E'T I T

SELBSTGEMACHTE NUDELN
500 gr. Weizemnehl, 1 Ei, 1]4 L. 'Vasser, Salz
Mehl auf eine Tischplatte sieben, und die

Mitte eíne Vertiefung machen, darin das verschlagen
Ei, Salz und.Wasser geben und alles zu einero guten,
'niéht klebenclen Teig verarbeiten· Diesen kurze Zeit
unter einer Schuessel ruhen lassen, dann duenn aus

rollen, mahrfach zusammen legen und in kleine feine
Streüen oder grosse Baender schneiden. An der Luft
auf einem Brett trocknen lassen, hin und wieder um
Iegen. In geschlossel1en Behaelter schirnmeln feuchte
Nudeln. t ,!« lí!�I�.

Wcnn die Farbe nicht gelb genug ist, was· vom
Eidotter abhaengt, wird �in wenig Speisegelb zuge·
setzt.

HUMOR
WAS ER SUCHT :_ "Was macht den derr Her

da in der Hundehuette 1"
.

"Der engagiert neues Personal. " - ' ? •
-

"Er ist Direktor eines Flohzirkus."

IM e] ora çã o inc)portuna
I Criticas da Bolsa d� cereai,s,RIO, ��M.nd,?ã�Olt.,.���.��rnjs elevadas p.,. o trans- de go,.}fl���g������M
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.e.s.,tãO s.e.ndO C.O'....________________...;... e

'Ii, SeI." �xaminj:l.dos pela díretoría Iporte de' mercadorãas. Acentuou" especiais. " brada pela Estra�ia de Fer:o sor�"I

".la
B-J.lsa de Cereais de São Pau-Ise du:m,n1� os deibates que foi I ..cabana ei pela Cl'a. Paulls4t .üe

'I N··o·rt-I.s·ta .no C·a· te·te·'.
'

lo os inconvemilantes da majora- !grandemente inoportuna a majo- TELEGRAMA .AO QO-
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dU.ll$ção 'dos fretes ferro'Viarios efe- ração uma vez que eía atinge VERNADOR �er!'J1Vias vem de Dlájor�l" sensi'"
•

tuádoo pela'Estrada. de Ferro So prrncípamrente os gunoros ali Solicitando provtdencías para velmente .suas tarifas, atinglnd<'
I rocabana e jpiela Companhia ;Pau que seja sustada a majâoraçãc a

DS aumentos mais liU:l'amcnt€i és

I
-----. lista de Estradas de Jjle'rl",)', as mentíeíns de prtmerra necessida- BOIS.a de Cereais enviou te-legra- geltlJ.eroS, de. JP.r1ID.ei1'.. e: n.eeess.: idadéAlce,!� Ma1'inlLO Rega d d Est d �., e

quaís a partiIl do dia 1.0 do mes de, que, Ilesde que entraram e-m
ma ao governa 011

. o a o e
as quais foram exc'1uidos de·ta;.

Ha uma observação curiosa a presidente que substitue. Dos
eorrente, passaram a cobrar ta- vigor as novas tarifas deixaram 0;0 secretario, da Yiaçãr.:l'.. O t<:ole� I rifa €speeialdeque gozavam, Es

ser :assin:aJada, aãnda que, por se nortistas é o segundo a octrpar "'T' ld Lucas No I
.. .

o Palaclo do C:;.tete; Deodoro· e to_'IIII11IUUIIIIIIJlIIlfIIUIUIUUIIIIIII!111U11IUitllltUlltUOIIUl!IUIIUmll'"d gram,a UI 19. o ao
_SJ."... . ..• � sas majorações. são ,a.bsOlUta.ni.en.referi!- a círcunstâncías apenas �, G t m redlgI doc��is dela não ,se extrata Floriano ·;re:iidiram e despa<!;har- e S

guelra aroez es a asSI .

.. . .te inop'Jrtllnas em :f'ace: OS pl'Oi"

qualquer conclusão valida nodo. ram no Palácío do Itamura.t5. Malernl·�·a·�e Els�·et� Ko· fl'nl·erl mãnio da filosofia da Historia: Herdeiro e� uma ·sucess·g.o a-

. .

...
•

.

' . ... ª Paulo .temia, honra, 'de ·se dirigir

IsempI'lCl que um nortista chagou parentemcnte normal, nij1lllguem :: n. V. Exa. � fim. de solicitar pr{)
ao supremo governo da. RcpÚb_li- ignora a extrema d-elicadeza

dai
nnur BLTTIlK1Il'....TAU :: íd

v,
• ,.. t'dJ d seremhora que o destino reser-vou a .t:UIIo.UJUU. 'U......,..." _= VI encias n.o sen. I.';} e �

ca, a conspíração do acaso nao
.

lhe concedeu todo o prazo legal Café Filho ,nem as dificU!1dades, PA&TOS _ PARTO SE�i DOR _ GRAVIDi:Z E :tprevisbos iOs·;fretes sobre generoSo

de um mandato e lhe impos, por políticas como financeJr.as, que
_ COMPLICAÇÕEg._ ::

outro lado, a provação de uma recebe de um governo, 1;ragicam-!

I SERVIÇO J:'RE'·l"íhTAL ::
hora rufieil da vrda lÚLoomal. te encerrado. Até onlde as apti-! CONSULTAS ME'DICilS DIA'lCA§ _ , _ 11 HORAS

::
Eleito presidente de;po1,s de dões qUe! o, atual pr�idente rcv€!- ::

chefiar o g.oVeTrr� provisório que lou ClOIl1>:> parlame:ota;e podecio '''lIlm.nlUllllmlJnmlll!�mmUmmlru'mntmmlmllumnmmm, ::
E,e estabelecu em seguida a que- ajuda-'lo no exercicio d�ts nO'lfaS

da da monarquia o Marechal funções, é .dificil prevdr. Tô'dos

Deodoro renunciou' ainda no íní- os que um dia frabalb!ar.am co·,

do do mandato. F.io:Ju portanto mo j>.Jor>nalistas n'Ol Pal;icio 'l"ira

o Marechal Flori'ano, seu substi- dentes, i!1 é o meu casO', conser
tuto n'a qualidade de vicer;presi- vam a impressão de que o d€tpu
dente. desfalcado de um ano 110 tado Café Filho aliava a comba

tempo. de seu govêrniJ'. t.ivídade tie temperaIne.nto uma

Provinham do Niordeste os fina Capacidade de !Observar e

dois pr'imeil'os pr,estdentes: am- julgar· qUe mclhon' lhe· servira na

bos alagoanos e ambos milita- situaçãO' atual.
Í'es. Inhabil para manter a luta No governo do país, depara o

F
.

f E U Dlr-o MORlll
Icontra

o Congresso den!trOl de presi'dente Café Filho >com uma ABRICA DE MAQUINA.» f N 'tA ..

normas legais Deodoro cedeu a contillgencia por taL f>orma C":Jm -

De EDMUNDO MORITZ
,l·rrefl€IXã,..J de o dissove,r, IC. para plexa qu::: parece repetir os

de-I
Z"" Rua Uruguai, 30 - Caixa Postal, 74 - Telegr·: ''MOltIT

!nwer arrostar :as últimas conse.- safi'os r�ebNidosf ,a

acei.tos, pealOO I T A J A I�
Iqueneias do, seu aro abandonou Jl'�mens uQ or e que o prece e-

FabrIcação de Balanças de ZO, _ 30 e 40 ks. _ Bombas Inglesas de
lo govern.n. FlorI'an"" .....'.11 o paga- ram no cargo a um tempo hon-·

.. 1 h."" V' J.'� 1114 - Eixo para serras circulares - Fura.. e ras orlzouta.1. pa-
!dor c10s erros de seu antecessor roso e in'grato. Coml} .se fora [a-

ra. montagem em armação de madeIra _ Ferragens completai _
cUjos 'e.feitos contra ,ele se V'.}Ita· dário

dOS.
n•.:>rdestirios,. no. gOV.€T-1

Serra fita _ Plainas simples, 50 cento de largura _ Cilindrai pa-
ram. Governou quase todo OI tem no, enfrentarem no plano politi- ra padarias, moendas para éana e dragas completas para areia e

po de armas na mão a fim de do- co :a. :inclem.encia da terra que pedregn.lbos - Oficina de fundição e I'st.amparia _ Projetos,
minar !os marin\heir,os de Custó- os ,nutriu e enrijou. (Ag.en'Ci� (lamentos e demais' Informações na Fábricv..

.

dj..)o e Saldanha e os maragatos Nacion.al)., .. IIIIIIIIIIIIII lIIIIIlIiilE_Ill1i1,.mJ!lii!i'íiiSiI�;llilll!liiIlI!iAII__.7

de Silveira Martins no- extremo�
sul.

SAlDA DEFRONTE AO "CINE BUSCH", A
BRANGENDO AS RUAS: 15 DE NOVEMBRO,
SÃO PAULO, PARAIBA, 7 DE SETEMBRO, MAL.
FLORIANO PEIXOTO, PASTOR STUTZER E
ALM. RIO BRANCO.

da
I

Sociedade
I

prenSê
xa• Reunião Inual
f n t e r-Americana de

Vinte e cinco amos decorre,ram
até que um terceiro nortoista da

Paraíba ;foss.e c.otiduzido· a chE�

fia. do govern'()o federal. E1eito o

conselheiro Rodrigues AlVes pC"
lo segunda vez, para governar

de 1918 a 1922 ,não, chego,u a to�

mar !posse, in;p.erJido p')r moIés· A Comissfuo, Organiza:dora Era·' i€sejarem. O Sr . .John Herbe:et êall:J.• e •.). premio anual "'1'lle .A�
tia J'(x:we que lego o v�timou, ,sileira completou fuJ,je (} progra-! io QUINCY PATRIOT: LED-' rncricas Foun'dation", p'ara
SubstitUía-a seu companheIro d,e V ma para a Xa. Reunião Anua11 GER, Quinpy U.S.A., chefia Q :ríbui�ões �L cntendime,ntos
chapa, (li mineiro De,lf,ím MorCl-t. .

'
, -

'd' 1 '",- do su
da SOCiedade Inte.ramerlcana. de I G;.entro de Investlgaçoes e Infor- ter-americanos.

ra, que presl lU a e 1Cil",8J')
�

" _

I
-

. .

CelO,sor do finado presidente Vif· I Imprensa, qUIli se rcallza. em SãO' maçaes sendo que o ESCl'lt.orlO Será lido 11':10 St:' John R.·
.

to como o quatriênio se iniciav,l.
.

Paulo e no Rio de Janeiro ;entre :la Circulação. Certificada é dirj- ,temeier, presidénte dél Comi�,
Ao fim de um ano., passou

o p..::- t e 12 de outubro próximo� I Sido ;peil,o, Sr. CarLos MantilJá. do· r tão E:;:,r;cuti'\·a,. c edit,o"" do THE
deI' a Epitacío Pessoa, qucl ,t . '.

.
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b·
. - d· Fd �la,,-

A Junta de Du'etl()res reunir- suplem:ento ldomI'lllcal HABLE- P··\ RTli'ORD c'o\;1RAN'I' Hart-com maçao os par ...1 os ':- ....,a-, _
.
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"

va á curul presidencial :pa1tl. {Ir'" s.!l-a 'em Sa'J' Paulo nes dIas 4 elMOS. ,ford U,S:A., um relatórjo ;rej'c�'1encher o tem;PQ. restante de tres 5, Os trabanlos da Ass;embléia ,Se:rão conferidos díve-l'SOS pre-
I ten*� ao ano de 1954" por oca-

.

an(Js. Epiltacio teve um gJoverno Gera:t terão inicio nO' dia. 6, com

IllliOS'
éOmo o "LA Pretisa." ins- sião da Reuniã dh .Junta de

de festas: e de combate's. Enfren, d.
-

.
.
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�

'. i .
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, - '''I �berlura a sessao ;pelo, Dr. MI� titUldo pelo S_. Alberto Garnza o.Jretores em São P 1tava uma oposIçao aguerr1'l. a e
. "". . . . ,., .

au Q,

incansavel, que propiciou clima guel Lanz l?'uret, pres'lden,te da.;Paz - 'edÜQ!r da legitima LA, O
.

Gerente da SIDI, 81'. James

para 'as suulev�.ções militares. A SIDI. para 1953-54, e :editor de PRENSA. de Buen{)s Aires - ; i EL Canel, que; chegou no Rio de
f·le oJube dommar 'O levante d'o !TIL UNIVERSAL de México' Q «Me:rgei:J.f"·-"e�'· qu� consl'ste

.
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Forte de CBP�cabana, es ce 13;
Os trabalhos incluirão,.o rela- de; cinco. premias de US$500.00 bro 'declarou que' cêrca a<> "00 HQRIZONTAIS: 1. Pmn:Jme; po d,ç f,erro.

.

. ,

do numa pagma de bravura em ,..' .

.
" -. � v

., •

2 . N' .

d· h I VERTICAIS" 1 Altar'· es
que s,e sagraram herois\ Slquei- 10r1O d'Ji preSidente da SIDI, re-' �da, desti:qados à enipr:eendi- delegados deverão :participar ela; aSSIm �eJa.

-

ome. e_ .0_, e..
. .

•

. -

.'-
ra Ca:nP�s ,e Eduardo Gomes.

f:.n:,nte a.o ano. e,o.
rrente, e

rela-I' :ne�to.
s jornaUst

.. iC.OS' de. re.levo
M. Reun.ião da 'SIDI. li m�m.

;

.. Ida.de.:
.3

-.
O

..

rdm

.. a�lO;
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..

ur.rar ... 2M
.•.

-

Fal';Clmen:.o;Cafe Fllho, que ,sucede a Ge- tOrJos: dos comltes permantentes. :eaJ.Izados. em ár,€3, latiruo-ameri- baIrro paulIstano. 4 - O m- pouco es:rye.,so. 3 - SelectO-
tuBo :Vargas é o qua;tQ� iIJIOa-tist� O Sr. JuJes Dubois, presidente ' .

---

..
_�_.- ._�--

. finita; a. r,sbOque.. 5 -

�x�e-I nado; ocean.o, 4 --: M.úsicaa governador a R,epublIca. N?t' '1· C ·t' d L'o d d d' Im-
.

.

_ ..._

P·R O f E f f ft n E S Ient.e (11l.). 6 - Os mdlOs Cp!.). 5 - Soltar mlOS· 6 -
te-:riiOgrandense, na sua, prOVIn-

. o oml e e I er a e a
.

. iJ.J 'U fI:.
- ..

_

I'
,

I cia enc;etou vida politica. Como prensa., ap.oos$tará seu reIató- G
.

d
-

.

chavantes, 7 Suflxo; per- Pequena aber .ura (pJ.); acu..

,";)S
precedentes, não conta com? rio durante, a sessão, da tarde do once ara0 os H. f. f Alevedo versa; .d.este 13do. 8 - Qua- sado· 7 - Engano (pI.); por.

piazo j.ntei.ro. do man'dato' prool" rUa 7,' ainda em São' Paulo. A As
" :

drilha (pI,), 9 - Ligeireza; to. 8 - Sobrenome; conjun.
c10 .. I Rua Cuiabá, 114, atrazdente, caben -lhe goverz:ar .o

üembléia terá ilgualmente oportu- EE UU· caosl .. · do HOS1Jital Santa. Isabel. aqui está. 10 - Multidã:J; ti- t) (figur:::dc).tempo que restava ao perlOdo do
nidade, de ouvdr in,formes sobre· •

paiPeI de imprensa e ética.. i

deravel anll'"lift I
Pela primei.ra vez serão apre- '"U

,c,ntados rEllatólios das duas no--:

vas agcncias da SmI: o, Centro' à II)doch."na],:, Investigações e Informações:, -

SALVE

SETEMBRO A 14�,�������������������.� �

I f� RETlFI(AÇÃO �
I� DE MOTORES !t
�� . *� constituíd·;) no an.o passado para., Se'"vlc de Precisão .')

� � JO � prestar informações técmicas aos

'IQ Retifica Excelsilor ii· membro� da SID!. e O' Escritorio

*� �� "ue Circulação cenilficada, cuja.
.

i* Rua FI. Pé:Xotll. 89 §.* tarefa (l.OD,siste em cerlMicar a
� Q.

��
ooo<oo.".o.a•.,.ooo.c.o.o.,,,,a.:,,,o..,.�o.o:o! ;:ireulação- daqueles que assim o

I ��o.o.oeoeo.l.).o��.ó.�oeô

1 3
Espe tacular

PARIS, 1 (UP) - Regn2S_
sando hoje à tarde d��s Esta_
dos Unidos, onde tomou parLe
na sessão do Fundü MOllcta�
rio Internacional, assim como
nas conversações franco-nort,e
americanas sobre n auxilio dos
Estados Unidos à Indo�Chill3,
Edgar Faure, ministro das fi
nanças ,� assuntos cconomicos,
declarou aos jornalistas:

- O auxilio que será con_
cedido à Indo-China nelos EE.
UU. ainda não está fixado. De-
1-'tenderá de certas c::mSiCt2Li
ções politicas bem como do
ritmo que for ()bs(�rvado
repatriamento do COI'DO
pedicionario. A quantià· de
350 milhõe..r.;, q'We algumas
vezes foi citada, paDece-me
bem visinha do que poderá &:;1'
concedidi�. Não levantamos
Objeções, prosseguiu o' minis_
tro, a qu'� .') auxilio concedi_
do .aos Es:ac}r:5 Associados lhes
foss.e pagu diretamente. Trata_

I Si2 de uma concessão da nOSSa
parte que sensibilizou; ao que
parece, os nossos parc·�iros"·
Por outr·o lado, o ministro

dCflar�u-se :muito cüntente
com ú acolhim.ento que
foi reservad� no Can3dá.

Para pronta entrega:

TRA ORES
LINKE - HOFFMANN - BUSCH (L. H. B.)
de Salzitter - Watenstedt, Alemanha.

Motor de 2 cilindros, OLEO CRU, de 22 HP. Cambio
t de 5 marchas p. frente,

Equipados com LEVANTADOR HYDRAULICO e

ARADO de DUAS AIVE CASo

O TRATOR DE CONFIANÇA PREFERIDQ POR

SUA GRANDE ECONOMIA E RESISTENCIA.

PEÇAS E A(ESSORI'OS
FORD - CHEVROLET - Linha MOPAR· etc.
Caminhões F,. W. D. (USA) até 35 Toneladas•.

CONCESSIONARIOS para Santa Catarina:

Enfrentará a
I

própria morte I

1
RIO, 1 (Merid'.) - Chegoú!

ao Rio de Janeiro o sr, J. M.I- !
riu Siugh, um dos lideres da :
revolução anü,:colonialista na �

I
Guiana Inglesa. Foi o' caso in_ I
ternacional mais grav� .' qi�Jj

'e

I
tew'! grande rcp.-ercussao. . ..

D:)

Brasil, devido as circupsbn_
das de serm,. s v.ísillhos drt

I quela possessão. Singh veio pe I·dir apoio ao Brasil :vara li
bertação 'da Guiana. Disse
que -está prOibido de retornai'
à sua t�rr,a, mas que breve�
'mente vtoltará" m�;;mo qU3
seja para c.çnfr,<)ntar. a morte.

Rua 15 de Novembro, 983 ..
-

.. Fones! 1324 e 1713

AUTO COMERCIAL IMPORTADORA S. A.

HOMEOPAtlCA( L I N I ( A M E' DJ ( A

� a�l(l!h��I� II
retamente ligada à cir_

" lo<. (
culação do jornal. A NA_
ÇiiO é {} único órgão de

icirculação diária que pe_
!letra :!WI :maiorl ..\ dos la..

:rcs {lo Voale do ltajaÍ. I.
E'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



V3111 ficar brincando,
a inveja e- a. comoção dos

grandes,
O menino que queria 0I�

forcar-se declarou que dE':
sejava a morte porque niu-

jNIVERfA'''IOf I POS,j do 131'. Ndl)Cr( J Hedl.'r,
guem o asfimava. As cen- A J d J I " ru .nin" Ben to. fIlho
sur-as da mâe e as ameaças na. Rcmde Rdmcl' I '

I o '11 Il
,

�'j'I
!;� J l'.':"a ,JS\"i.I (iJ-l\ 1(1'-1 �

'do �xü o tinham levado a
I: 11'10:;:

d d d Festej ou ante-ontem seu .,

pen urar 1:I1ua cor a e U111
'" ,e,' " •••

,

, ,. '�'! -

fi ll]('lllJ1U Mul'J':lc' l\1N'cr,
)'C"O .�" '''''l'acre da casa'

111\ ei-sar ro nal.abC]().1 eX111« I, •.p '" ,... ",u. '" ,.

'I
tI.1 éOI1,erclU lUOl1'

para acabar os seus poucos
f'ra, ela, Rena�e Heimer. espn-

,__ ��. ,," " r,' '0,'

o.' , !�a do 51". Fr-itz R211ner. alto U ,l, He inz Becker. rcsi,
anos de vida com unl tie-. .; ,... ,.�', "

.

,', I ctL'lllt' no ba írro du Velha-
mendo suicídio UI'l drama .unctunartc dos esnri.tór ins I " ,

,,' 1 1" e- d _
da Livraria " 'I'Ipogruf'ia BIlI-: .

- .' sr· Lauro 511\'.::'l1'a, )'1'.
rei river, de tomem 111? li

• i'lde,;te llf'S1a cidad.: e
.

t i rnenauensc SA, ,
1'0. que mv�� l� L�ma pe-

. , .

I - '.) sr. Rcnald., da CO.;l!l1.
QLiCllfl COn!:iCH�l1Cla ainda em Fnzem anos-hoje; residente 110 b<lü-r') de 110\[.
f'�l'mac.:ã,'). Esse após-guer-

_" menina Rony, iilha do i pavn Nortc',
ra n�)s fez assistir a epísó- casal Carlos-Augusta Roth
dios incríveis. Entre tais e-

b:nth:
pjsa-d�os está, sem dúvida, o
do rnen ín., .de onze anos

que queria enforcar -se, o

�()frimento de um menino

precoce, nascido. em 1948.

justamente às podas de um

apos-guerra que viu a cha
mada "geracão queimada".
O que querem estes me-

ninos' l)LW perderam a qu-

leão
di, iuventude, No Iuu

do querem compl:eensaü.
'mais do que educacào, que-

j rem q�le os grandes (JS c?m
preeriaam, os enco rajern

1 mais não us comandem. A

l psicologia destes jovens e

! d}ficilima, por um nada se

; perturbam, são .ultra-sensi
I veis, ou rebelde.;, se quise
,rem, Resta, contudo. o fa-
I

'b:t� de�que e prec�o sa cr

i levá -ks. como se diz. E'

I uma. tarefa arduê.. qUe com.-
I ,

tpete aos palS, aos paren es.

; fiOS amigos, aos mest.res. E'
,

preciso que estes jovens a

prendam a lutar c�ntra as

prüneiras C\sper.:z'as da vi ..

.da, E' preciso que eles sai
bam qtH.mto vil·é o suicidio
e comu seja hum.ano lutar
cristâmenl e. sem ren�'er-se

lizes .

C.\SA�IEN:rOS
- H menina Rc se l\larh·. N J Car-túr ío de Rog isf.ro Cí ,

'[ilhu (l' xr, Herb.�rt '-' SI'iI I"'}. [i",.:t? ('Íd,,(L� l'.'caliz3r_Se_
�dith lVliit;.lg: I i\l) hoj. -. o� seguintes censo

I cios:
a sru. Erna PinlÍ-,'i!·'J. r -, do SI'. Art hur Manskr-

esposa d:) Sr. Paulo Pinhei i-o i írrdustriar ío rcs lderrtc ne"tG�
- a .sra. Edith Ange la Bcr, I c, mUJ1;t, c 111 a srta. EriCt.

nardcs. 'es!Josa do sr , JOSt Zl'1l11{(', [ilha do s r. FrE'dt'l'i,

-- <lo Iovem lb;; Rcgis n,
,- a sru Nora Koff'ke Lang Ih) di) ."'1'. Víl'ente e sra. 'Ca_

do sr. Rudolfo La ng , tar ina Rcgi", com a svta. Jvn
a srn, J(J\'illa Hecllcr, es. I

.

_',e SUI1'.l, filha cio sr. Atala.,

:----(-A--R--6-A--S-----=1 ����:�1 �'
!:'l'd. Olanda Mar ia 81.11-

I -- Li, jr'\'é'lll Isidoro Lau;

Para Horianopolis
E'I:lJresso Blumenauense Ltda.

l)1.atr!lmldot' ",m !'ln. c.tamu
D A .8

I\FAl\I.1.DA� CASIMIRAS

"NOBIS"
&obrea Fabril da melboJ

ealllmlra do BrQU

x�
Llnho. e av!amentor

.parl Alt,uatel

vva. l\l�lri;l Husa da SLí\,CJ.
com a srtu. H. k'na EreneH
Sanl;;Uil. lillm do .sI', J'sé .'

VIAJANTE
Aclwlíl_.sL' ]1, spedadN( llH

cidade:

HOTEL REX: sr,;. H, LOI'\:ll_
Zl.'tl, Bolho Belmheim,
Natividade J11I'. P sra.

Edu;'rdo MUE lJ ic11, lVI<tx
wecl, Rociolphll Az_'j' _do, 1\11_
t �nb bl'éli10 l\la('cafani, Nel_
';un C ]\lacld, Emm,mlJ('Í

, ' 're;xe:r"1 IVIpHde:;�
B:,d, SJe��fried. Cohn

Fulton
Al"i_

C 1 E j.\1
l' {} L U

- � -

I H�. n'. 11!6{) - ex, Podal. :In

t RI FMENAU I d(,s X,'\'iel' Osón<>. l\ilin';l'll
5�__IIIIIIll.!I·II·IIIIII_l!lllll " h�'<.ld;, .•""'11("11111I'g, Da"ej 1\'la.

ªUJUIUlllilnlJ'UUUUUJru�.a.m.l;Wª
2d1fortáveis. simpáticos, ª S. S, Vai á Ibirama? �por menos dinheiro do que �'

,

0.5 convencionais "salas de § 0ntãÍJ }tcJspeda-lSc lW

juntar" e ·.'dormitÓrio!''' que =:u O T � l B E n 6
voce muitas vezes pensa ,;:n '" n

•
' .

a
.

-=- CllI(., l)í.)�'Slll· pr.: lr:lnll_I'.)t'(,"'�
que san as UlllC' s co�sas. _.

-,� �.. " , �"

1 _= quartos e ótima cosi-�que so )raran1 para voce,

Observe l1ussas ilustra- ª nha. Situado llO ])onioª
;:ões I� oriente-se quanto as == mais aprasivd da cida-::

i�msibilidades Ce decora- ª de, §
cão que seu ol'l,amento per- §" O T E l 8 E R. 6 _

�ite-e ao Dl.esmo tempo to- -

me a resolução de possuir ê E M I B I R A M A. -

u'ma casa agradavelm,ente S ;;
mobiliada, ,?'JU!mmlmlmmm!lmHmlmm��

.. 4 ªª o

DE PRO"PRIA f4BRI(A�ÃO,
RElO'610S -DI TODAS AS PROCEDEMO!S

RELOJOARia CENTRal
d c

IIAIWLDO REGUSE

Hua Floriano Peixoto, 95

Cp, 439 Tel. 1639
Para consertos 'em geral procnre sempre a

melhor organi:sação técnica do estado.

cstl'i!o convencionali�mo e

dCl1Y1siado caro para voce.
Faca a contâ e verifique.
E;:istem móveis modernos,

!{aJlJã f".. \ ::r�I." \llIS{'
}ÇL ln ,�' Mu:' II<trd H.
gero

l\ rli-jú'_õ
Gcaín.

i,!i!,tH,,:,lltU'>r ("{nl·.1!·1JtQl·�3:
() t)rgHn'�n!1J ll'li1li_lIHJ (> un!1

lr:4'.!U�I]f1 (jll(' l;',!]J,dhH 'lc"n
�r::'':.:'S-1". l\]P�':HJ{' f�jU rt'1-'Ol:S�1 (i1_í

d1/ r�H1 h�

Il1clu,� <,;{,IntU'" em <il!a.,.
refú(:()!$ earnes. l'd�t'.
queijo. ovos, lcik. }l;glt_
H1C,S c fJ'u�1as para :1;;.-;",

;:-ural' ao Ol'g·alli.sluo il I'B

para(:;lo das l}erclas COn

tinua.>. - SNES.
""IJI;:',

ASTRAL DO DIA
2 (te ,)u1.1I1Irl)

Rudiaç'�o f\·:'ph:ndic1-p P:.l'H
.tuclo� Lua c SJI ú\\ OrC{;2l1l
]JI'Olll: �'ÕC�. h 111'21". el1l�.)l'esti,
:lllO.s, ubr,,;; fíIHntropica;:. di
plü!nacia� Jl(;gcclns do gnvel'_

....
!HJ_ 9rO!)�.lgri�1da� �Jl!b!icidade
r:::'. \']aç-Q.;:s u::.i.s (' vhl;;ens por
todJ� a� ri:Js.

O� Ndseiov.- l\h.,.::;t�\ dat:t --

São ,n)�tl_{ Li �11i\'idac� R jUl"1di ...
ca" e lit('rctr�u"" P:;:;s,:em dons
.:ratóri ..-s t� t IoquC'ncia COll

\ 'ncellt\.'. Alll'L'ci,l,11 <, lllÚSH:;i,

I
f O R D

PEÇAS LEGITIMAS

Ca�a do Americano S.A.
Rua. 15 de Novembro, 473

�

-
-

,..

Refrigeradores DomésticOs, 'Refrigeração cm GEral
- l\Iá(!uinas de lavar, Fogões elétricos, AlSpiradorJ.l3 de

_

Pó, Enceradeiras, Liquidificadort.�s, etc. =

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

-

_
C A S A D O A M E R I C A NOS. .1\, §

SECCAO DOMESTICA :::

: Rua 15 de NoV'embro, 473 Te1.: 1532 :::

NOSSA DIVISA E' SERVIR
= -

;'-llllllmll!mUUIllW.llrnmHmUlllllUmlllnmlmlUmmllmlllmmn�
::=

-
-
�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



EM (IMPO' OS GAROTOS
.

DO P)\[MfUlAS t OLlMPICOr -PARA UM COMBATE DE GRANDES PROPORÇÕES -= LOCAL DO ESPEiACUlO A CANCHA DOl ESMERALDINOS
Passaremós-amanhã um H reallzaeão, na cancha eh .manece, couta à f'St14 altura

completamente Campeão' do Centenário de I dos acontecimentos corri

. vazio. no setor Iutebolisti- outra sensacional partida! inigualável chance para
co, por Imposição: das elei- entre os .elencos do Palmci-] classiifcar-se na finalista do
çõcs (?la· • processarão não Tas e. Olímpico, primeíro e

I
campeonato e decidir o ti

só cm ;,(_:';"';j_[ cidade, mas em segundo colocados na tabe- tulo máximo CO'11 o Paisan
todo o território nacional. lt.' de pontos do menciona- dú, campeão da "chave"

. Esta do certame, . �IU�que:'Gaspar. porquéln-
.

.

.. I to está com um ponto ape-
A garotada alvi-verdc, ! nas no passivo, provertien

que desde o início da corn-j te de um empate com seu
petição situou�?C\, r,�! lid�'1 «dversário .désta ;'ta:�e, n.i

rança, onde ate noje per·; t.ur no .da d ispirta ofic ial da

':é�té'gorin, controlada

PCldjlCbOI
da .cid'Li(', que há dois

Liga Blumenauense- ;!!1U:'; (':-;1,1 om poder do elu-
Totalizando (JS alvi-ru- jl(' da Alameda Hio El"Hl!CO.

brus, por :5CU 11.11'110. nada iicvesle-sFJ o prólio de
mepos de três pontos per- urn sensaeionalísmo iuvul
didos. lógico é que lhes in- gar, inegavelmente, daí nào
teresse tão somente a vító- const il ,iir surpreza alguma
ria, a qual, é evidente, não a afluência de numeroso
lhes assegurará o título. publico à praça de esporo
mas os deixará em situação t.es drr Campeão do Conte,
de igualdade com o trad i- nario, logo mais à tarde.
cíonal rival. tornando ne- .--.-----�---

ccssár!a a disputa do novo

match, para apontar duma
vez I]:r todas o campeão.

. Triunfo ou empate. estes I

os caminhos que levarão o

quadro- palmeirense à con

quista da hegemonia do Iu.

f O R D

MUrTUl CATARINENSE' DE· SEGUROS GERAIS
. UMA·ORGANIZÂ(ÃO A SEU· SERVI(Ó

. ,

1:1I:L 15 tie Novembro, 473

PJ�çi\S LEG1'1'1l\V��
l'a'" do Amertcano !{. j\.

� o i � r E"

��J.�
...�

""

O;:_t
..-., \;fJ �a�� ��

��

.SIMPLES
E

BOLOS CONFEITADOS PARA CASAMENTOS,
ANIVERSA'RIOS, Pli-IMEmAcCOMUNHAO, etc.

Amanhã. como níngucm dóve. jornadas da competição,

CUj;;"
jógos 'das rodadas itriciala.

desconhecer, teremos compléla I vence'dor conquistará. o "Trofé!J Tcr.em'Js, desta forma, t.res os-

I
paráíízaçâo das atividades os- F'redertco Busch Jr, ", vem o petáculos que muito recornen

portívas, em n05S� cidade, re5cr·'1 mesm-, sendo acompanhado com'dam, a presenciar, reunlndo peln
"3.d'J que esí.á o dia às tão

diS-1
muito interesse pelos adépíos do ôrdcau as turmas que seguem:

Il�ut�das elcicôcs de .a d� outubro, jOgO, das "levantadas" c "Coda- Olimi�no x TJ·i�nd!:Ul('. Kander x

.t"LlZ,UO pela qual g')Ü"cra. rr:iarda- das'. Paimelra_s e Ip.11·anga x FU11l0

mf.ntn tIe uma semana o térmi- em· Fol.ha,
o

no do eampr'Juato de fu!'clJoJ lia Para a. etapa dl'"5t.r,. tarú�". Atual e1assifica1lão
Begunda Divisão, nenhum c:o(c- julgar pelas decla.ra.ções que Ocupam os concü1"l'"f:.nte3 !lA'

)', veremo.s, iambem, du (,t'.l"la- á nossa re.portagNll destacado título do Ca.mpeonato AIJcl'to de l'iHlá o�ll!firll!aú'" a idu tiu '.'[1"'1 1\ batallE "nU·" 1'·.:':f!l·"·c'::

: ,me m;!.r;;r. d" profiss}Jlla!s t: ra- ,menklI' ';]a 1,iga Atlética Élume- Vlt11ei 1,'cminlno da LAB, uH' a..! Junto profissional <lo AtléUeu J h·u·:fj'J'·;..... ,:·.;
, :tt··; l!I'P' ." ,.,,,,;

zão peJa t!ual. aiu':.la, foi :tntetl·
I
J::!_U!.:"llSL. aI811l do!:; s!=xtcf.'Jt; dn qui! as seguintf.!] IJ{)�içõtas na ta.- Itr·naux ,à Capital du vizl'hho l���'-l f Hn riU;;

..
L"otn ""iXtlCl '-1 j�,i lC;j,_� :Jr-

,

I..e·l".. de 1".·"-!ltOS·, 1.:",10 d'1 Pa,rall.J.� dl'V 10 df.1 I:or· '1' U!1E! Tevunel!c ;:,:iU�.�_lCl�I1!;l�. h:�j�lpouda. �_.1 ercelra rodada. {j.:;

C�Ull-1
}''l.l!ueirui3, Ollwpicu 'l'rúidade � IJ _� ".'J _

.ou L u.

P€l'!!.atu Ahert'J. de· V·.!lei FCllIi·· ll'i'l'anga, {;Ulllparec�l'ã!)l ii. flua-· 1.0 Palrúeiras � Olimpico. com l'ente, pal'a lá cut.ejal" eOlll u e·' I \·i�;!.o·" rL:\'!\: Ellf,'ido P'!:'" <J"'·:lll'.l

njl]o l'Hra i.I. t.a·rdc d.;o Iwj<>, ·dl'a. alvi-rubra, na Baixada, Il.ll· doi;] p'(m�Ds. gHllholJ, Je-ncQ. ,prim�i.val do Coriliba, ti!'.· <!o, futebôl JEu"ll'IH'>J.Hl" r:; x l' 'I.
.

4ua- 2.0 Ipil'auga f�' Tl'h1(lI{Jl�. aC{J!"do com (> 'llH! óntem llo1 j<Ji<l- ;"{ (\� S�tl'mhI'J, nu:; dOllliI1b� da

In'J,'l. li� <:ü-ln}JeUU! harrir.�:t·:\��·,!'(..il�' du a nu
lIl'l }.Iuti!!.} ganhu .

. '
.

tos, a 'Jil·eç.ã.o técnica do Cam

peão do Centenário, por nósso
conjuntos ]}Hhcipais do traent e match-trcíno no grama- intermédio, para quê se façam

Palmeiras e progresso, com vis- I d� d:o, clube esmeraldino síto ;� presentes ao local do' jogo-treino
tas aDS futuros compromissos ! Alameda Duque de Ca.�ias, a à:;; 18.30 hôras ímprctertvannen
que terão de saldar ,nos campro- :·partir das 14 noras, segundo. a- te ]J'Jis pr+ncíplando i, hóra
natos da primeira e segunda di- côrdo a que chegaram os l"S· marcada, () dito jogo-trcino, terá Ivísões, respectivamente, estarão" pomsáveis mais dirêtos por am- a duração normal de outra pe-

a- ',.:. P".5 ea
•• 5 I

.

1
.

9C I� eja qua quer. C'J1IlO sejam, '

minutos,

A prática a que serão subrue- I
I

tídos os tcams palmerrenses e j,progressista, pôde ser classif'íca ]
do como "preli'l11iuar" das majs!
sugesttvas para o encontro qUt'

Ifarão< a partir das 16 hóras PaI

Illleiras e Olímpico, quadros ju-
venís.

ATENeAO SHUIORES
,

AUTOMOB�USlAS

ACEITAMOS . H�(OMENDAS

et» ação nà, quadra.'eJo
Rodada de hoier do (amoeonalo 4ber'to da L A B" .

Olimpico são líderes

9renat
Palmeiras e Rua 15 �� Novembror 1 O 9 1

Vai a
Câmpeão

(uriti
.__ ...---_.. _ ... - �.

, , o.

s
;"''-':''11." �.t):l:.tl�1_l1r..;:t.· � li!.

!;��:Hhl f;�'IlPy!j�'n d._' ll1�!6r

30 de

ela.

Olltl'O an.l�:er;jár,l!J

:Rua

BANCO INDúSTRIA E COMéROO DE

Fundado eUI Z2 u>e F�lVl�reiJtu de 1 n!�5

CflpibJ ,_
'

...•.

F'undo d(': ftf''''PI'V�
Cr$

Cr$
50.000.000,QO
50,000.000,00

em açao em nossa loia I
Com l'elaçãuo aos festejos ti\) data lllú,xilll,L 15l1a, e mai15, qm' (l

10..0. aruiv(�·sá.t·io ·da S'Jcledar1� I at;\v,€.i'sário seria. apontado
Despvrtiya Vasto, Verde, a de· lPJ de poucos dias.

correr na data de 27 do nlL>.S J ' ,: .

corrente e a ser com,cJll')l"adn dcz I Proell,·,;do pela r1'[':11'1 ngeuI. u- J.
Uias antES, 17 noticiamos tl'r ,� fim de lllunÍfestfu'-sD sobn. o <'s

ti.il·l�ãD. do !·t1hro-verd,':) <lo Bail" : snnto. eseltll'('ceu o sr. Fr(!"derieo

PJ da Velha solicitado pennissãlJ 1
Bruns

ii. LBI� para, além de um gl'an-· Jinhas ac:.;na reunjl'á
. - I

dioBo festival, r.!!aliiar nO. tercei- juntos do grEmio que preside c,
ro domingo de outubro. e;n seu I d" Atlético R_n:o.ux, !:leIo

ICstádi>J, picleja. de futeból come-Imc da Divisã·). de -HÓIÚ;a,·
lllorati\'R, ao transcu.rso ae outra �idadc da Rua, XV,

Cr$ lOO.OOO.UUO,OO
Total dos {kpósüus em �� 1 !:::15ij. uHds de Cr$ 879.000.000,00
AGENCIAS E ESCRITOIC,iÓS N;\S PIUNCIP.'US P,RACAS DO ESTADO
OE �ANTA CATÀRl NA, NO RIO DE JANEffin É CURJ1'IBi\

DEPOSITE SUAS ECONOl\;UAS NO 'INCO' E CONTR.IBUA. ASSIM· PA·
!lA O Aml/rENTO DAS, POSSIBILIDADES' DE FIN'iANCIAIVrENfO DA

._.-,-, PRODU�Ã0:....::.;:..:...·

-�E PA_�·UJ ..
(O·M .. (.HEOUt-

���

Veja o que a BENDIX Economat

faz pará Você:

·Náutí6JI Al1l&rlca,

I
correrão os amClúcanos na lota.

, lidadc 'dos páreos do programa·

"'j� 1 "\'
c'.)m h�rcm5 do Clubn Náutico

Ua� U' CacluHnra,

u' cOl1!petição, j;;tu é BálJauo IU'óxi-
'

__

'

-:- . _

, AUTOMÀTICk'\1:ENTE, antes de

cada renovaÇão de água, extrai l'.

água da roupa, pelo novo e paten
teado proCesSO a vácuo.

1 AUTOMÀTICAMENTE. enChe-se
de água, no seu nível ccrtCi> e tem

peratura. adeq1.\.ada, quente e fria.

2 AUTOMÀTICAMENTE, pela sua

açió agitadora, Java suavemente

sem prejudicar os tecido�

3 AUTOMÀTICAMENTE, esvasia.
se para enxaguar, sempre em água
limpa, uma ou duas vêzes, à sua

vontade.

Guarnicijes do clube blumemmense
, ,

-

,

na Regala do AtlimticQ,

mo, peja rna.!11üi., !lOD!enaKea<l':Jô'
{jU,e, seÍ'áo SBllS VJ!npOllle.ntes, pe-
108 gl'eplÍos -!:!n..tticus join"'..«i]e.oí�,(rl;'
Atlun1ico c Cucuoeira Im sed" do

fJ:, 12 Ik',l'US

nWll1UlCIl5e, que: Sl'! arJl:,{Ívcita.râ.ü
da o: !l)I.i'J,ttunidi:ülb 'qjài� ··ilpurár,
CÜl!! vi;sLas. ao C�11l1p'C.u�lato Esta�

Patente exclusiva da BENDIX, garan
tida par.5 anos-- qlJl'!, e'm suaves mo ..

vimenlo� ci v,kuQ, lin' a 6gl/0 da roupa.
d&plll� de-;nx<lglJodO, Iam amaffOt<lf.

um quebrar bot08', ,,"yohenclo �!}n'l"'"

P.tsots o tEç�do. nt!n1 l'ror.e,;r:o c:1tJ:& eli

mlnfi � nfsl!Jrlttft!1 e anlitl!J�do ", f,lo"!�

. -

CrS te148,50CARLOS UBIRATAN
JATAY o,.{'} mais

(lSTt:lS vgntt:lgSf1l1,

e medlante modica c.omlssiÍo. 5Crã imedIatamente aten�
.dido·o- R. 'I'saiQ,,12 �:,End. São .Jorge _ Sala 4. ou
R. Tenente Si]veifa., 16, Edifieio Parthnen, Sala 103 -

::: ]' L O R I A N .0 P O L I S.

'l:el'r;a-[eira última, à llaiÚ.
a!mg:J;' eh Sr, Carlos Ubira_
t:<n J::lh'lY hUlnt'nagcaram_no
coin um dr:lll� na (;(;nfeiiariu
?olar, p'JI', m·-.tivo d,� �':;Ll re
gi (:1'5-; da Euro!)a, (Inde. [lo
r..ommmhado de su� exma, Ia,

. noilia, Dt'rmlJIPCeu ·(."('rc<I dé
qtwtJ(; }:n<:f:u' (' llH'lu, pel":,.ll.·
r._·�ldf, (f�,\r:r�o:..: de Si�U.� 1J._�i3(·�
íl1dl1� ;-;(. :, SU!cH, ':lU

-

I:'.!i,j.
,f�.a.f.!t��!. ,Il€rna.- !', V�: "u�_}rti�.,
n�fJar!< d�·, f.1�dl'S1H"� U efJlnJJatf�
."/1:) ; � �(ç,.\r';': da l\iLH1i..H!hf1 E

,l:Ti.,(Jg! i�� rleei.::i'NJ t!o
iY':')IWl, MWldi';ll·

,

Pu'sih lllui1.o l'f:'lal'iul1ut1,f I:

}JC!lqui:;:t:� nos rn·:dos s:'ciais l'

esportiVOS da cidad'�, com !:_'
_

k'Vd1ii:e folha .de scnri_ços
;: ,p;:c.,:tadc� ao espo.t,e náultcQ .

;- ,b"vl?1enauense e catarin",ns'�,
.

=- Oln'Ido J.}!:la reportagem d.11
ª ·"A:Nação", atende�. imcdidÜ'i�
:::.: m.entc aé;' pedido· que lhe foi
:: feito, no sentido à'é! nos cbn_
:: ·ccder uma entre��istn sobr:;- '.(05
::::. a(ontecirnentos esp.Jrtivos d:::

rr!;.;or Vl.IltO que. tsve oporb:._"
nidatk! de presenciar, no V,__
lhe Mundo, a qual daremos à
lJt1b1icáéã':;, SE'l1iif';" ám�m'1;',
(IJI11 toda CI.'J'l.cza h' i,úei,) ';1.15UiUiilUítUlliUlllllullfiu.lmnumlUmUIUIlIUIWmJlUiWUZUIIUIIIUÕ próx.ima. �'emana.

.

prhnf!1I'O'.
{[ia.

Conct.ar;{_ H

páJ1cos, l·�í·Jo5r para
!1{'I€s d!:ypntlo lomar pa.rte;, bem

preparadas, as· gUf\;t'ui:çõcs. 'hlu··

BOLSA fLEXíVEL OE METEXALOY

q IlENDIX EW""!1lt!! ""'"

necessita fjxa�do (J-<.:)

$010 nem in�tolat;õo e-.;pe!:i�i�
Trabalha com qu"lfl\l"r
pressõo do óglln O' b!'"t.:;1 �J

Iigú.l" om qualquer IDrMjr��
f-H'UCI que functQl1s

«;Qm tudo eHejf\-nt!3.

. Quando precí$ar de gúal(1)cr informllcõps,. ou dÓ
encamirthàr documentos'a repartições. públicas' .ou trà
tal' dê qualquer ouiTo intcr.esse, inclusÍvé co'mp�a de
objetos, dirija-se à

,A (j f N fi I 'M f R ( Ú R ,ti

DEMONSTRAÇÕES PRÁTICAS· SEM COMPROMISSO:

Aproveilem lambem ENCERADEIRA WAUTÂ (�S
(A S A DO AMERICAM O

SECCãO DOl\iE'Sl'ICA
lê'U!l ltí .1flo r NOY�lnbro. 473 F' O N E 1 5 � �!

ASSIS'j'ENC1A MgCANIC:\.
.. _....J-:: NOSSA·J}lVII'A .. E'-,SERVm
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NOVENTA CANDIDATOS IA VERBA O.A�
EM BLUMENAU E VINTE EM GAS:B.A.,R
Serão punidOS os eleitores faltosos· Não se pode votar fóra dos I,romete-0. antigo

assistenle part��u'lar �i
municípios de residencia -Total de eleil�res em Blumenau e Gaspar e�:�::�::=s ::�g::la::�:�r::c::i�:oes

Sul Ameri'Cauo.
Recorrida: Dc'Volia Caro'iJina

preocupado bastante {JS par; pôde votar fóra· do seu muni
tidos .e : os eleitores é o que I cípío, Esclareço que a obriga.
diz respeito às no·vas determ}, toriedade de votar entende-se
nações proibindo o cidadão de apenas para o eleitor em seu
votar fóra do seu muníeípio. domicílio, consoante dispõe I)

Interpelado sôbre o assunto,« art. 49, inciso 2'0 - letra B
sr· .Juiz Elelt.oeal informou do Código Eleitoral. Flavi<>\
que eonsuftára () TribulUlI Travassc·s da Cunha Meno,
Regional Eledtora'l sobre o [}r�!Sidentc do Tribunal Be
assunto recebendo .a seguinte glonal Eleitora!'. .., .. ' .•

resposta telegráfica: "Comor- Este ponto tem originado
me decisão do Tribunal S11- alguma confusão tendo em

perioT Eleitoral, o releitor não conta que nos anos anteriores
Cs eleitores em trânsito pude
ram votar em separado, 110U

lugares onde se encontravam,
o que não podem fazer, ag��
ra. em face daquelas determí
nações,

Momentos
car, falando á reportagem da
Meridiona'l, declarou:
- Estou seguindo para a.

quela cidade da Alta Paulista,
onde resido, a fim' de v,etaJ; nas
eleições de 3 d� outubro.

João Pessoa, 1 (Merídío- para senador, 7 para su

nal) - Os. senadores. Assis

I
plentes e 982 para deputa

Chateaubriand e RUI Car- dos federal e estadual.
.

neiro percorreram toda 'O

sertão, visitando e premo
vendo comícios relampados
em 12 cidades. Depois de

Iterem promovido grande
comício em Guarabírá, os

dois senadores regressaram I
para o Parque Lucena,

on'lde foi encerrada a jornada
política.

1.002 candidatos
RIO, 1 (Meridional)

O número dos candidatos a

concorrerem ao pleito de
domingo próximo, no Esta-jdo do Rio, atinge a 1.002,
sendo 4 para governador, •

.: p_:r:_ vicel>go':.:rnad:=:,� ,

RECURSOS ·DE SIA. (A� I
tARINA JULGADOS NO

S. T. f.

PROCESSO CONTRA
OS FALTOSOS

R� spondendo a uma m{.elr
pelação, o sr. dr. Marcílto M·c
deíros disse que ..processar':'! a

multa dos eleitor �s fultosr s,
tão logo receb., -Ie vrita llS
rx lações que encaminhará ao
Tribtrm:� Regional Eleitoral.

QU3ntc. aos eleitores que

burlando o Código EleHoral,
votarem mais do que uma

v1ez 'serão" rtgorosamente pu
nidos, tendo, nesse sentido, a ...

Iertado os presidentes das Mê
sas, Dara que exerçam a
mais .eficknte li5ca'lização no
serttldo de ídentiflcar ínfra.

tores dessa natureza,
NUMERO DE ELEITO_ S. PAULO, 1 (Merid.)
RES EM BLUMENAU E i Seguiu na manhã de ontem
GASPAR f para Marilia, víajando por via

E' de 16.507 o número d.� \ aérea, o sr. Arquimedes Ma
eleitores em todo O munido nhães, antigo assistente parti
pio c1� Blumegau e de 4.48!L cular do ex-presidente Varo
{Conclui na 2.a pãr,ina letra F) gas,

Sobre as ''l}ooiçôes que f!Jf'.
:realizarão amanhã. nossa re.

J)orlagem procurou ouvir {;.

dr. MareUio Medeiros, Juiz
Ele!toral da Comarca. abm.'.
bando diversos asnectos de
interesse geral ea1>l\l'ócs (lf�
melhor oriental' OS Interessa,
dos no imyortante ;pleito,

NAO PODEM VOTAR OS
ELEITORES ElVi
TRANSITO

Um d!1s ponhls que têm

Isais ��JteaD�riaD� e Roi �arueiro
promoveram comicios relam�agos
1.002 candiidatos ccncorrerão às .eleicões de amanhã pelo

- - - estado do l1io - - -

folos �o ��ele da Naçao para que o pleito �e amanHa seja
Dm espetáculo dR c i vismo que o r �n lhe povo e gonroo
"DEVE O BRASIL APROVEITAR ESTA OPORTUNIDADE PARA MOSTRAR AO MUNDO A SEGURANÇA

__ - - SUA VOCAÇãO DEMOCRA'TICA - - - -

RIO, 1 (Merid.) - O presídentu ma d�monstração de educação pOJ
da República rês à reportagem ::;5 Iítíca de que possam orgulhar-s�
seguintes declarações a propósíto povo e governo. O Brasil devo
das eleições: aproveitar mais esta opcrtunídaâa
"Não apenas como presídentn da para mostrar ao mundo a segu_

Reptibliea, mas tambem como ci- rança na sua vocação democrática,
dadão faço votos para que o

PIei_I
com capacidade para resolver seus

to eleitoral do próxímo domlng a problemas Internos, dentro da pr
seia um espetáculo de civismo, u- dcm e da lei".

REFLEXO DA VONTADE
POPULAR

RIO, 1 (Meridional) - O Jlrelili
dente Gio Tribunal Sup:!ri.or Elef-'

toral, 1'al:.ndo à reportagem, de

clarou que apesar de todas as difi

culdades, conrtc .:.m que o" pleito
de domingo seja um reflexo per

feito da vontade popu1tt.r. I!'am.
tanto, frisou. foram adotadas as

necessárias providencias pela .Tu:;�

tíça Eleitoral.
LIBERTADOS LADRõES

E MALANDROS

Belo Horizonte informa que o lamentavel. Desejo que o cleilm',l

Bispo daqui, Don Antonio Sail-
!
do católico seja fiél à orientação

tos Cabras, referindo-sc a aliança i de seus pastores, traçada no . me

dos psrtidos cem nn comunistas, 'I' morave1 manifesto dirigido depoís
disse à reportagem: da Conferencia Nacional dos bi:!.
- "Não tenho dados suficiente:; pos, lu pouco realizada em Apare.

para fazer julgamento, entretan-] cída" .

to, caso seja verdadeira a allança.]
I
DESLOCAMENTO DE SOLDADOS

entre 05 comunistas e os partidos . MACErO. 1. (Meridional) -

democráticos, isso será realménte (Conclnt na 2.& pAgina letra D)

J

I

S. PAULO, 1 (Meridion::l)
Centenas. de ladlrõ�s,' assaltantes e

malandros foram postos em Ii

berdade em ""jrtude da determina

ção do juiz cilrregedOr, em obedl.,
ência aos dispositivos do codígo e.

leitoral, afim de qu,e todos pos
sam votar. Depois das eleições a

Policia recomeçará a pre�::.r nOJ

RlO, 30 (Metridional)
Su,p.remoo< Tribunal Federal, pela I
ema p.rimeira turma, julgou os

J'ecursos extraordjnaríos proce-
den't€s de Santa Catarina,
que figuraram:
26464 - Relator: Ministral La

�.a.iete de Andrade,
Recorrentes: Doida Industrial

Usados em S. Paulo todos os recursos

Ipara!fi\exaltar as qualidades dos can
didatos d den�grir as dos àdversários
Cêrca de 500 milhões gastos em prlpaganda politica

1 - Sem o título eleito-
ral ninguem poderá

votar. ° eleitor, entretan
to, deve ter ainda, na hora
de votar, se possuir, a car

teira de identidade, para
desfazer qualquer dúvida;

�� - A votação se pro-
longará das 8 às 17

horas, qUiando (}. presiden
t':! recolherá os títulos das
Pessoas que ainda estive
rem na fila, fornecendo�
lhes uma senha. Só não vo

tará quem entrar na fila
d.epois das 17 horas;

"''''4��''_���Q��;;�·-��'���.!��i��i���r-

I (A R G AS J BATISMO DOS TRI-GE-l trigemeo�, dois garotiJi')

elAdelUide
Bucrg�r Rilda

P C d � , ' .

uma l1l?1111lU, fIlhos do casal Theiss e srta. Veronica Ro-

..�
ara aça or �� MEOS - .C'rnformc diYul�

I �ustQdIO Aft Marina Amo- 5a Vieira, segurando seus
�� Expresso Blumenauense Lida. � ;a:mO!i, regH;irou�se no Hos� rlln. As ires robustas crian- galantes afl·lhad..,
� • .

tIS 1 "'. t
•

r 4)0 .f b'
",t�j que re

i� Fones: 1620 e 1752 �� lU a > an .o rui OnI'l, { la _.} ças oram ahsadas dia 29, ceberam os nomes de He:r-
"� .... ".._.. 90" ,CO'.':O- ,.,.,.�.""••".".... , ...; de sciembro, ••"'" "a"""

!.Y_ '

SerVill{{n. com'" ad .

h '1�c.o.cjo.".c.o.c+oi��'cí".o.oii.lioio.oóóóJ. OWALO. ... "'" � • v 'U' p ril1 os, Cl io Orlando, Remam Luiz
os co - I' Ch' t' Th

- cuIas indicnm que o candidato de-
. ..r,a s rIS laU(}I elSS"" HiMa Carla.
Hilda Theiss, Arno-Adelai-

ve receber mais de set"cent.1s mil

de Buerger e sr. João Rosa NOTICIAS E
.

OSilva e srta. Verollica Rosa D RI DO SUL
Vieira. Do ato, que se :rea�

��::::::����S;' t:� ODumento e estalua de bronze em
�f��:!::����:�·�!iI homenagem ao imigrante e Colono
nhCt'i e D_essoas da faroilia .

RIO DO SUL, 1 (Do ÇOl'res"dos rccem-nascidos e, no pOndente) _ :A Ã.Ssooiação Ru-
inferior, as madrinhas, sras.. ral de Rio, do Su1 vem de iniciar

S. PAULO, 1 (Merid.) - Nunca

houve, aqui, campanha politka tão
violenta, t=do sido empregaÕ!os
todos os recursos para exaltar as

qualidades dos candidatos c os mais
indecentes para denegrir as dos
advcr'arios.
A opinião pública p::uJista, pou'

co anúga de tão baixos melado:>
mostra .. �e até certo pc>••to revolta:
da com os proce:;sos utmzados pe
los candiGlat;Jo;. Diz·s�, mesmo, n/iS

ruas. quc "isD nilo é prova da e'

ducação paulisb'·.. Verdndeira luta
nas urnas será tn·v ..da entre os

tres candidatos: Adh"rr:,sl' de Bar
ro,:;" Prestes .L'\'I:da c Janio Quadros,
considerando-SoO figura meio f6ra
do páreo o sr, 'l'oled:> Pisa.

500 MILHõES
S. PAULO, 1 (Merid.) - A

campanha eleitol'al daqui foi eáris
sima, tendb os candi1:ltos aa. go
�'erno do Estado gasto muito diJ
nheiro em propaganda, calculando
se que os 5rs. Adhemar de Barro�
Prestes Maia, .Tanio Quadros e

Vladimir Tol ..do Piza gastanm qUl
nhentos milhões de cruzeiros para
influenciar os eleitores com seU3

"slogans", f!lixas, cartazes. prog.·a.
mas de televisão e radio, etc. Cal
cula se que oit:nta por cento do
eleitoradO comparecerá às Úrn'l3 e

() interesse pelo pleito é c?mpro
vado pelas extensas filas formadas

pelos ekitores retardatários em

busca de seus titulas.

6ufragios .. Detalhe interessan+e e

I
paar resultadcs previos e todos cs

pitoresco, ocorrido ontem,':' que pretendentes ao governo do Esta
todos os candidatos mandaram ia·' ,h apareceram corno franco:> favo
zer sondagens junto aos elehores. ritos ...

Decisão: Po!' deci:ão tomadi� à
unanimidáde deixaram de co

nhecer, p;reliminarmente, do re

curso.

26480 - Relator 1\Hnistro ]V
{nl.uio Costa.
Rrco.rrente: Protet:Jra - Oia.

i:le Seguros Gerais e Acide:ntes
U'O TJ.·a.balho
Recorrido: Paulo N. Peixer.
Decisão: OJnheceram dQ 1'C"

Cur<lo, Sfim divergencia de votos.
E lhe !l1egaram pro'vimento em

parte, divergindo o sr. Ministro
Han�mann Guimarães.
Esteve aUSente tJ! ministro Ma.

cedo Ludo1!.
26628 - RNator Ministro La

faiete de An'drada.
Recorrente: Loide Industrial

Sul Amer1cal1'O
Recorrido: Nascimenf,:J GUce

ri<> Miguel.
Decisão: PreUminarmente. por

decisão unaniroe, não conhece-
raro do recurv,).

propostas

Para eelger-se gove-rnador os cal-

Terão' prioridade
para votar pessoas de

idade avançadt;l, enfermos,
senhora" grávidías 'e mjjli
tares em servieo;

7 - Ao sair de casa, é
mais prático e

_
conve

niente que o leitor já leve
3.S cÇdulas dos seus candi�
datos.

uma. grandiosa campanha com o

,raI,
em homenagear os pioneiros

fito de angariar funoos para a !],o. nosso progresso, vem obtendo

co.nstrução, neta cid<i.dC(; de um o melhor a,pt.)i.o possivel, uma

MONUMENTO, sobre o qual sC- vez que dllixaremos aos nossos

i'á. '€'l'guida uma ESTATUA 'd'tl descendentes, a !p-rova do n'(JSSO

BRONZE, blmanbo n'àturat da reconheciment'Ji -pelo muito que
um lavrador com .sua ferram.en" fizeram p.d!o progresso desta zo�

ta_ .�

O referido. :MonuffienID e Está.-I ,---_..
'

-----�----..,-------...;....:;------...--....

tu� foi orçado em C:$ 175.00000

CampanhacUJO montante de'Vera ser roean-
<)í!:.do pC'la me.lÍcionada

campa-,::�;;:;;��ou�:� !: ;;�:f=� : dg B 1"1. III n I OCgd OSto, MU!ljmpal, para CQ·nstxuçao de· . U U � ü II U
uma Pr'aça em frente ii. Estação;) I '

do Estrada de Fe;r"r'o solicitando
aínda fosse a mesmà denomina-

f
RIO ·DO SUL, 1 (Do Cor- se, não vacilamos em em

da "25 de .Tulha".
. respondente) � A União prestar o nosso incondicio-

o Monumel�to :Estatua serão R' d E t T U

cobcruIos no cenu,Q> da referida' lOsulense, e �d�dantes, nal apoio. Ouas a); o'fer-
:Qraça. com uma piaca contendo, por nosso 111terme 10, len- tas de livros poderão ser
a seguinte inscriç.ão: "HOME- ca um apêlo a todos os a- feitas diretamente à séde
NAGElI :>O'POVO DE RIO DO ; �igos de Rio do Sul, para '<la URE., em Rio do Sul, -ou
�UL AOS "COLONOS E IMI:- 'que colaborem na Campa- aos cuidldos do Correspon-GRANTES • ! 1 d L' E'

.

t d "A N "" 1Não resta a me'IlOl' dúv]da. que
n la o. l'V,ro. que a en e c açao . Co a�

n iniciativa da klsoclaçãol Ru� URE esta VIvamente cmpe- -hore com a Campanha do
nhada na criação dutp1l Bi�

I
Livro para que os nossos

A N UNe I E M bli�tec� e sendo algo de estudru:t,,:s tenham, :m:ome_n.=.

multo lmportante em bene- tos de uhl e proveitosa di5�
N E S T A F O L B A fidi'J da mocidade riosulen- tra.ção.

Rote iro d o e I e ! tio r

3 - Não haverá eleitores
em transito;

<1 - Votará em seccão es�

pecial o eleitor da zo

na cujo nome, por omissão,
ou qualquer outro motivo,
nào figurar na lista publi
cada neste jornal;

��';"�i�;:��;�����!;����������������������=������������������i���ti�������
. �
.� O l\l1AIS VARIADO ESTOQUE DE PEÇAS PARA CAMINHõES. E ��
� &

� AUTOMO'VEIS, A' VOSSA DIS POSIÇÃO !�
� �

§ COMERCIAL VI{IRA BRUNS S. B. �
� �
i� RUA XV DE NOVEMBRO, N.o ,9 2 3 I�íi�i B L U lU E NAU S.A N T A C A T A R I N Aç�
t� x - f
ti
�i

11\1 PORTAÇAO DIR E T A �
B Agentes nA UI T IN" B
I Peças �'!ra: CHEVRO lET, fORO, 6. M. c., 00006E, JEEPS, INTER- �
� NATIONAL E MOTORES HERCUlES . �
i

,

ORGANISAÇAO
_

ESPE(IALlSADA PAR! VENDA P�R ATACADO. I�������r���i����S�����

5 - São válidas as cé-
dulas sem legenda, com

o nome apenas do candida
to e a indicação do cargo
legislativo a que ele aspi-
Ta;

6
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