
l'\'!ANAUS, 4 (Meridional) -
Dois navios do' Loiàe Brasilei
'1'0 checaram-se no Rio Amazo
nas, proxímo de Porto Parin"
tins. Foram eles os navios

,

. "Oíapoque " ir o "Rio Solí-
o znôes ", que navegavam respec
tivamente para Manaus e Be
Iem do P�rá. O "Rio Solimões"
,sofreu avarias grossas com a

gua nos porões um, dois e tres,
tendo, encalhado para não a,'

fundar. ° outro barco avariado
teve danos Iarnentâveís. Nã'J
houve vítimas a lamentar. Es·
tavam sob a "ortentacão dos
praticas do Amazo.�as.
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ORGAO DOS f'DIA.'JUO$

..... Dois navios do loide Brasileiro chocaram-se
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Austregesll<il ,d� A�hydc ,

VOl'AR ainda- que mal é �uem não' vota
melhor do que abster.;se. Quem crítícar os. atos do gOVtflt}}o..,
se deixa ficar em .easa, -'�m' Passa a .ser, de certo :m.ou�
vez. de comparecer às, Urnas. � membl1Q,n;0!t0 da

_ c�let�
renuncia não apenas a um di�, vídade democratIca.
reíto, não cumpre também o - - -

'primeiro' e mais instante' de
ver da cidadania. .',ANO

o
BLUMENAU,

M E N S A G E I B O 'D'A

(Santa Catarina) - ,

a.a' feira, 5

CRIADO PELA CONFERENCIA DE LONDRES
O EXERCITO ALEMÁO DE 500Mil HOMENS
Gran�e parie �o rearmameota I

j á se encontra [n a Europa
�onnante 1 Ô8pnta�o Josl

na vitoria· de
.

MeuegbeUi-
,

'

toria do sr, Pasqualíni, por
quarenta mil votos.

FALECEU O (ARDEAl
FRANCES(O' DUCA

Fpolis, 4 (Correspondente) CUiIha (PSD-PTB) -

527;'lt'�
ás 16 horas de hoje: Pam I apresentaram

o seguinte re_,'
- Até as 17 horas de ontem, João José de Souza Cabral Ser.aderes: - H'�!:,,-u Ramos sultado; Para Senadores: ___,
foram os seguintes os resulta, (VDN) - 413; Manuel de Me- . .:.. 562; Saulo li.amr·s - 57:); (Néreú -:aamos' - 375; Saulo
dos de !lIeito de do:cüngq: Pa, nezes. CPTN) - ],73; L0_pes Ado�:f.Q Konde:r; _ -:- l;88i Aris::, ,Ramos,:-. �29; Ado!fó Kon,.
)'�- 8E'nad'��es: _ N,e�2u R�: '\[·éifi'{'(-PS,n}".:::: 56�" -:-" ti'ila:tró E;amo�2"��(j,�"":-"': :"'r'�lt4'=':_';'IS3;:,<A:rjstma:uó

R�s
715 S L R,' J' -II' 4 (C",�l"<S det _ :p.ara a Ca.mal..·a Pene.ral: _'- ---:- 22.

. ',. 'mos - ; atuo amos ._- omvl_ e, ': � pau _ti
Aliança Soclal-I'rabalhlsta __ Para SupLentes: _ FraÍl-A N UNe 1 E M 581; Adolfo Konder - 424; A- te) - �a;> os s�g�m:es os re,
635; UDN _ Hl; P5F _ \f4; cisco Gallott� - 375; Rodrl-ristilfano Ramos - 428 sll;ltadr.:.. f!as e1 y;oe�. ,de d.:>- PTB _ _:_ �()O; PR? - 116; PL gó Lobo .::.:_ 229; Genesio Lins (UP P l'

'N E S T A 1f O L. �_A__P�ra P.:efei�: __O_s_m_ar_ffilr.gc. i.rumo n'3vta cidade, a-
_ 4. PDC _ 2. '_ 433 Bayer Filho _ 422. ci;�!;�st� mad;Ugad!-' �� 1 voto.,---------.-- ,- - - - -.-------------------- --------- Assembléia Estr.'::t.al: - A- � Para ;a Camara Federal: busca nos escritórios do jor. Par_tido Social Progre3s;s!aAS ELEIÇõES EM PORTO ALEGRE lianCa Social-TraiJa:rusta Aliança Social-TrabaJhista - nal prócoinunista' "Libera. Claudio Borges :3 votos

V
·

da t
'"

d I
- 638; UDN --' ,317; PRP 98; 395; 'VDN - 287; PDC tíon". Ao mesmo tempo, deu Partido Democrata Cristão

ai se 'S anClao o u'a vu açao o
pSP 45. 287.. tambem. uma batida na resí. Monsenhor Bauer 26 voto.

,1.
.

.

'

Rio do SUl, 4

(correspon-I
Para a Assembléia Efita- dncia do deputado progressís-1

' UNiÃO DE:M:OCRA'l:ICA
,

. dente) - As oito urnas apura, dual: --:- PSD :- 337; UDN·- ta Astler de La Vieg,eri. di- NACIONAL!

P
.. ..

P T B
das hoje, apresentaram o se- 312; PTB - 118; PSP - 15; retor daquele jornal. Este se Hercilio Deecke 79 votos; Celso,

sr asq'uallnt" c8udldalo do' guínte resultado: Para Sena- PRP - 4; PDC - '16. acha na redação assistindo ao Ram-Os Branco "1 votos- .Konder
,., .' • •

dores: -- Nereu Ramoj, - 7371 Para a Camara Municipal: trabalho dos policiais que Ras 4 votos; Wand'érley 1 voto e
,

Saulo Ramos - 6(;5;. �d:0Ifo - PSD - 355; UDN - 415; continuam examinando os do, Fernando Mell" 1 voto.Konder - 635; Arlstíüauo PTB - 98. cumentos I ','
Votação para Deputat'los EstaduaiS:Ramos - 608; votos em bran-I'

•

Co - 215; anulados - 12,

I Em Sa-o P'aulo as ap'uraço-es I
CIOd�;i��N.' 82 votos:�������e; g:1l�ma_:�1�3�; 'R�: I ... _ , • a

Longo 5 v-atos; Wenceslau Bortnl 6

C".igo Lobo -_ C85', .Genesio terminarao ate o ' dia' Alto votos; Neuferl 1 voto; LuiZ RIgO 1
, ... voto Q Aquiles Balslni 1 vot[) :Lms - 635; Bayer Filho -

,

. UDN Total 9S votos608.
'

PSDPara a Camara Ff�deral: - SÃO PAULO, 4 (Meri� de partidos que apoiam o ...

Aliança Social Trabalhista - diana!) -,- Segundo jnfor.- sr. Jãuio Quadros e o ffl'.
383; VDN - 528; PSP - 11; mações do TRE a ap,uração Adhemar de Barros encon-PDC - 455. - "

d
...

Para a As,sernblém Esta- do pleito ôntem estará ter- tram-se e planta0' permá-
dual: - PSD __;_ 679; VDN - minado até o proximo dia nente junto às úrnas, cuja
��:� PT�01; P;� PSio.- 35;.

o�to'ddevondd�d a proclama- gu.arda foi confiada a solda ..

Para a Camara Municipal: çao os can .l atos ser, reu- dos do Corpo de Bombeiros
de Que submurÍlhis não íden- - PSD -- 375; trDN -- 366; lizada até no dia vinte. ROJ Informaço�es dos dele�.!ad.o!':-

,

_ 5 - Volrad Weege 17 votos; Fulviotilicados teriam sido apv.ista- PIB - 34,2; PDC -; 117; je com o inicio às 12 ho;ras, de Policia,' do interior do Emendorfer 2 votos; ot1'\licio !'I'o-d'es a noroeste da nu;ma. P,:')� - ,176, PRP ---:- 23. , deverão ser contados os Vo- Estad'o,' traIlsml·tl_'da.: a' ......;.------,.;....-.;.;...-."..;.......---'-,--�-'-,...;...--.;..--"i'_-......-lTaltam porém maiores deta� T1lnbo, 4 (Correspondp.nte) ,
'

. • u

lhes a respeito.
"

• - As 6 urnas apuradas hoje, tos de 340 urnas. Os ÍlsculS cretana de Segurança, re�
.

OS CARIOCAS
.---- -- - ---

velam· que o' sr. Prestes.

Maia será o vencedor

DllIIIlerença' m,-nllllllma SOAbreCarlos Lacer'da' maioria das cidades do
, ferior, seguindo�se o sr. A·

'Clhlilmar de Barros' e ..Tânio

vem obtendo o deputadO LulheroVargas :'�:?:::!:slt�r:
des, -será vencedor com p€
quená margem nas cidad�s
de Sorôcaba e Ribeirão P.tn�
tO.

, 2.0 Secção' - Votaram
tores - Grupo' ÉSiColar'
Horn

Para Senador.
Adolfo Konder 109 votos;, Arís

tiliano 105 votos-. Nereu' Ram[)s ,70
votos- Saulo Ramos. 59 votos ,--.

Voiação por legendas partidarias'
U.D.N. S2 votos;' Aliança So;,

cíal Trabalhista ,55: votos; P,.D.C(

PORTO ALEGRE, 4

(Me_I Porto Alegre, 4 (Merid.) -I to de õntem em Porto Alegre.rtdíonal) - São os seguintes Os candidatos pelo Rio Gr. No edífícío Santa Marta,
os últimos resultados do plci-. do Sul: João Goulart e Rui exatamente a zéro hora e 15
to de ôntem: para governador Ramos, estão vencendo nas minutos foram despejados os
Pasqualini com 12.698; Me- primeiras urnas apuradas com vçtos da, primeira urna na
negh?tti, com 12.439 Wolfram grande marg"m sobre os de- quinquagéssima quinta sessão
C�lll 2.879; Brochado com mais. ° maior votado para a da capital gaúcha. Três minu-158. Câmara F.ederal é Leonel. tos depoiS era cortado o pri-
Portu Alegre, ·1 (Meridio- RIO, 4. (Meridioünal) - Já meiro tenvelope e aparecia o

na!) - Até às duas horas da 'são oonhecidos os rprimteiros primeiro nome: Croacy dt:!
madrugada de de·mingo era resultados eleitorais do pIei. Conclui na 2,a página letra G)
O seguint.e O :;"f!sl1ltado da a.

puração para gov.ernad{lr de
Porto Alegre,' Novo Hambur
go e Santa Cruz: Alberto
Pa.squalini, cC'm 317; Hild0
Mnu;ghetti, com 224; Wol�
Iram Metzler, com 64; Br'J
cIlado Rocha. 3.
Podo Alegre, '1 (Meridío.

nal) - O prim;;lr,') voto apn
redo nos primeiro;.; minutos
de hoje, nesta Capital, para
governo do Estado, coube a')
sr. Alberto Pa!:iqualini. que
de lIúlClio 'manhnha a pro'_
porção ck.! 10 votos contra 1
de Hild,') Mpncghat;ti, dife.
r,2nça qn\' ia desapar.::!cenct.)
por prc!)orção drts vof.QS que
iani sendo c� ntados.
Porto Alegre, -1 (Merid.) -

T�ve início em Nova Ham
burgo a apuração do pleito
de ôntem, cabend:l os primei_
'TOS votos a WolIram Metzler.
Mas a proporção qu� OS votos
éram contados, Hildo Mene
ghetti r·::!agia de modo que no
final da !Irimeira urna aber
ta ganhava de 1,Volfram por
6B a 65 contra 57 d.e Pasqu;J._
lini e 1 de Brcchado Rocha.

SUBMARINOS INIMIGOSAO lAflljO DE fORMOSA

DIA OLlMPICO NACIOm
MAL NOS EE. U�

RIO, 4 (Merld.) - Num

ambien-I Lal::er�. Como se sabe, t'xistem 11'; Outros carididatos mllis votaoos <lo- cias de São Paulo mdicavrun que o
te de grande cspectativa, continúam Distrito Federal grande, aposta0; �o ram os srs. Heitor Be!tri'ín, DDN prefeito Paulistano, Jânio Quadros,
as apurações dos votos depositados bre qual dos dois candjd�to,s obte- Lopo Coelho, pessedbt1J, Bruzzi assumiu fii:memente a liderança,
óntem nas (lrnas pelos cleitor.es de rá maior quantidade de votos na Mendonça., comunista, Dllnton entre <os quatro candidatos ao ga
todo o pais. No Distrito Federal a Capital dn República. Até às 17 Coelho, trabalhista. Tambem Da 11- verno do Estado com 31469 votos
apuração no di" de hcje foi bas" horas., o sr. Lllthéro Vargas. tra.�' pui-àção dos ,totos ,para a Câmara segui�o do ex-go'vernador AdhCr!l!U:
tanle meros" e dificU c!lIda as na- baUlist::. é,,, o candidAto com maior dos, Vereadores os i trabalhistas '€:;., de Barros com 23056 votos. o can
tuca;s dificuldndf's encontradas pe� votação, Isto é, 625 votos seguido távam levando Jigel'-''' vantagem so� didnto udenista a:poiado por outros
las jtmtils apurndol"as em SeU pri- de Carlos Lacerda co� 550 votos. bre cs 'demais. Enqmmto isso, notL. partidos' Prestes Maia, co.rp. -18622
meiro dia .:Ie trabalho. A apuração votos <: o candidato trabalhista To-
se realiza no est,1..Ea do

Maracac.s·l II Y I' S 'O
ledQ 1';".., ·ó menos votado, com

E{'gundo os c '.-n�·L!tos �xtra-oficiai� ,

'

,

,

1069 votos. :Em PernambUCO, as in_
r-c rem. auLonza,;ü� " efetuados llE'-'

, formações recel;tidas ate o momellto S. PAULO, 4 (lV[eridio- f' formou que o povo estava1:1 Merid'ion.•l • ar,aI· ção d-os 'J)J indicavrun uma vantagem ligeira do naU _ O locutor ,da Radio vaiando e prO'®rando Un-tes às 15 horas, para. senador no AVISAMOS A TODOS OS Nosàos FREGUESES E FA- general Cordeiro'de 'Farias. da UDN
Bd' d

.

h'
'

.• 1
'

DI�trito Fed2r'l <ira .• seguinte: VORECEDORES, QUE TODOS OS NOSSOS FUNCIONA. apoiado por vários partidos. �ohrc an eh'antes', . e 'proptl�.. , c ar o prefeito de S.,Patuo.
General Ca!�do d� Castro 5332 RIOS INClTMBIDOS DE ATENDER CO'NSERTOS DE REFI- o ex-mini5t�o João C1eOllhns, da dad� elo sr: Adhe�ar de' Um popular que vmhã o��;:01005; Moza1"t lago aue conCâ,:re GERADORES, RADIOS, ENCERADEIRAS E DEMAIS AR. Agricultura .. No Rio Grande do Barros, ao chegar o sr' Jã- servando a .iJ:'Í'adiaçãO'� delfDENVER, 4 (DP) - ° pre- i. �"eleição, -4U71; :::l.·rl'il�cn Nog;ui- TIGOS DE NOSSO COMERCIO, BEM ASSIM COMO OS Sul () traluilhista Alberto Paaqullli. •

Q d . t' '.sidente Eissnhswer baixou n. UDN, 38.2<:: v')t.�s: Gilberto M�· NOSSOS COBRADORES" ACHAM.SE MUNIDOS DA RES. ni assumiu tambem firmemente !l
1110 ,ua ros para vo ar ln-

um soco no locutor à altu-
uma proclamação, designando ,..�bo, pesse:Uta, 4C.!6 V<ltos c PECTIVA CARTEIRA DE IDENTIDADE EXPEDIDA PELA 'liderança do' pleito seguido do '�'r. ra da nuca� enquanto os OU-,o dia 16 de outubro como o Jdio Mangabei!�, :;::'lcialista 1')15 NOSSA FIRMA. SOLICITAMOS DE NOSSOS FREGUESES lldc> Meneghetti da UDN, apoiado

tros passaram,' "a ,

dar-lhe"Dia Olimoico Nacional". Ao 'fios. Uma d:.:s Pl'll:!')pais fonti's QUE EXIJAM SEMPRE A APRESENTAÇÃO DA REFERIDA por uma coligação de partidos, o

mesmo ternpo, solicitou a to_ de curiosidade popular na apUT;l- CARTEIRA QUANDO VISITADOS -POR UM DE NOSSOS integralista Metzler e o pessedista bÇ>fetões, 'faiendo, com quedos Os flo:Jrt.$_americanos o ção do pleito gira em tomo da. lu- FUNCIONARIOS.
'

Brochado da Rocha. No Estado PE,ÇAS LEGITIMAS a irl'àdiação fosse suspensamáximo é'poio para as equi_ ta entre 05 candid.:.tos � deputado BLUIUENAU, 1.0 de Outubro de 1954. Rio, onde a apuração SR intciou,
e o' locutor se refugiasse nOpes que representarão Os EE. Luthéro vargas, filho do extinta PROSDOCIMO SOCIEDADE ANONIMA muito depois do meio dia. as pri-
interior da viatura quê lo�uu· nos próximos jogos olím- prcsidente Vargas � que conC'llTe ' FEDERICO CARLOS ALLENDE meiras -Urnas abertas indicnvaro do AmerIcano '

picos. à reeleição e o jornalistas Carh:i DIRETOR DA FILIAL DE gLUMENAU (ConcluI na ,z.a pãglna letra. D), go' depois deixou o local. :
'

I��������������������������������������

III Feslardo lançamento da PedrarFundamental da'nova igreja�Evangélica
I em Itoupava II Sécif -- Ilumenau - 10 de Outubro de 1954 'i·

ll,���...�_�.���_����$���_���,_�_�_�_��_��.�������������...........,....,_.___---- '" .- -

...... � ........
,

'fAIPE, r'orlllosa, ti (UP) -
Navios de guerra nacionalis_
tas chineses ,estão patrulh"_n.
do a5 üguas prõximas à ilha
c1:) Tachen, devido à Jt::ttfcÍa

Nicolau Bona' 23 votos

ppc Total 23 votos"
P.T.E.

PRONUNCIAM-SE

PUZERDM II GORRfR O LOCUTOR
DI, RIIDIO ' BIINDEIRANTES

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



�;�.�.�ój&.'M�,:r-�����âi�������� A T E N ç Ã O
' M,

IA FA�R1C� ,oE PROD"ÇTOS QUlMICOS <OR I 1;1 A R"B
5 "

= PENHA -, !;lão Paulo -,�, ,.

�IOiCh�m�. todas as Indústrias e Oficinas Mecânicas c�'tariDen�
�ses à Atenção a Sensacional descoberta nos últimos tempos
ICONTRA FERRUGEM.

I"*l! 1) Porque raspar a ferrugem do ferro use .

��
-

ANTI�FERR.UGEM "amAR"

I i� Limpa e conserva 'o :f�r.ro contra fúrugem �.� 2) Vai construir Casa na Praia? ��;
Legcndia& Fed�rais

Aliança 49; UDN 87; l>DC Clodorico Mcreirrr
, . " 21; PSP 1 e Em branco 1

!"ongo 10; Lt:::: I:.iz'J 2; Osmar Du-',3) Sabeis quanto custa um LocomoveI? PARA DEPUmADOS FE
-

, .
. .. . DERAIS tra 1 ';! W�neesl?u Borini 8'Não _deixe o meSUlO enferr,ujar, us-e aInda hoje

.

Alianç" votos

ANi'I-FERRUGEM: "BmAR" Aderbtfl, Ramos 23; Orlando Bra.
Total 74 votos

"

'1 d
' P.S.P,:

?-� porque c�bate por compJeto a fe!.!'ugem oe
. �e�l� �o Ne;��z;:��sl�; L�oberto José Ferreira da Silv:! 1;

ii ,'conserva, o LocomoveI. Total 49 'votos
Boaventura 7

I� 4) Sabeis qminto"custa tUll Autómovel? P.S.P,�
Total II votos

Il!� Não-' espe�e qn.e seu' valipso Carro enferruje, Cid Roeh.<; Amaral 1 voto
�_P.D.C.:

----'---.,..._� -'--""-"---�'.'--�- � "--'-._. C.� -I ��. .use ainda hoje o valioso Produto Químico

,if' U D N. --._._=---��---��=�:=-..:.""_ .. __ .. �-.-.-. �� A'NTI-FERRUGEM "BmARn' ..

' , .

,

.';4 .

- Hetciho Dceke 75: C(�150 Branco'
" '

. -� �� parque combate a ferrugem e con�erV\l o Carrl?�i 4; ,,:aldem:r Rupp 3; .Jorge Lacer.

PROCURA..SE UM RAPAZ QUE SAiBA :�AVISAMOS à distInta freguezia•.que já llncontra-se à�' da 3. Fern�nd(! Mello 1 e Ar. Wan·

��vcnda O valioso produto ANTI FI:J_'tRUGl!lM BIBARJ noI "I' dp.rl�y ±ot;l! 87 voto';D A J I l O G R A F I A §�l'lercadQ das Tintas Pctemll &;; Cia•. Ltda.� à nila 15 del�\ P.O.C,:

�Novembro, 1376�80 _ BLUIU�NAU••• ' ••. "

lVlon,. B?_ucr 21

P b 1 1 P' O
"'. .

� '!'otal 21 votozrocura-se um rapaz que sai <"l' c ati ograna. s �i Repr-esentaDt.e exclusivo para Sta. Catarin<!,: if PARA DEPu'rADOS ESTADUAISinteressados queiram apresentar-se no Expresso Join- �� .
Representações, �eQ:nida� Wes� L�a..:" ' .�. P.S.D.:

vilense Ltda., Rua Hermann Baumgarten, 40. ��, CaIxa Bostal, �99 - Rua' Sao Paulo, .2�2�_ D Alfredo Campes 18; August.o Bre.
__,._ '�Br.UMENAU - Sía. Catarma-, i I sola 3; Elpidio B1'lrbosa 1: Hugo

�.!I.".rAo.c'Q�0",�.�,.T..,.',,,,,,,,oe,,",,,�.�..,..,.,,._.�.�..,..,_,,,,��.�4 Roepckl! 7�. Qr!,tndo Brv8i! 1; AT'
.�It.*'��JIf:.J'tC""t;)._C�i��ç,tt).c.�.u�.I,o�oi�O"tO��.OiIa., .

"," �

Korbcil-Sk:ala-e-�t-.---_._-�

,

2.a PNGlNA �n

A INTERMEDI'ARIA
,

de Metzker e Eiedler Ltda. sito a Rua 15 de Novem
bro ..;...:.. 1344. _<. fone 16-89, caixa postal, 736 ofe
reee às seguintes negocios para venda:

Veride-se cota-parte, correspondendo a 1 i;) do eani
tãl de rendosa índustría local, com direit () a gerencia.
Preço -da cota 220.000,00 e lucro deste ano. Nezocio

muito vantajoso,

Vende-se uma oficina mccanicn bem instalada
, bõa freguesia ao preço de ocasião.

Vende-se um Bar modernamente Instalado com Bal
câo Frigorifico, Mesa de Snocker etc. num ponto mui-
to bani. desta cidade.

.

Vende·se um terreno com 15 m, de frente por 60 m .

de fundos, sito a Rua Paulo Zimmcrmanll nesta ci-
dsde,

JARDIM P1ANASIVEl
Distante 2.700 metros do futuro Distrito Federal.

Lotes e Chácaras, pagamentos ao alcance de todos
com e sem entradas.

Oferta da Cia. Filadélfia Investimentos � São
Paulo. - Viaite-nos - Organísação Blumenauense
·Ltda. -'- Rua 15 de Nov., nr. 870''__ Blumenau,

.

.'

ME[,ANI(OS�
SERRALHEIROSm
\. SERVENTES.

Oficina Hoh
IIOUPAVA .. SECA

BOM ORG ANIZADOR
Pessoa com muitos anos de prática em 5el'vi�:0 de

Portaria, Despacho, Faturamento e Escrituração, com

boas referencias, procura emprego (aceitaria hunbem'
emprego para 4 homs diárias).

Infcrmacões na Casa Abundancia, rua São Pau-
lo, 2847.

�

VENDE .. SE
Uma casa de material,
em Salto do Norte, ao

lado do Salão Kít'sten,
terreno 1.185 m2., fa
zendo frente com a Es
trada geral, com ,Tar
dim, garage e pomar.
Inforll'h.'lCÕes: Relojoa
ria Suiçã, fone 1419.

trang. procura uma ea

sa, muito bem instalada
completa, eom otima a

gua etc. para o tempo
de Né)}tal a,e. até 15
Fevereiro. Ofertas com

preços por favor à RA·
LHO GLOBO - S. Rll:l
Paulo 11.0 316G -- Eln
menau - Caixa Postal.
61 ._ ItOllPava Seca.'

.

PRECISA-SE
de Cr$ 20,000,00. dano
do"se ,em hipoteca um

te!'l'eno e casa no valoi'.
de Cr�� 100'000,00, com

juros 1:1 combinar. Ne
gocio urgente. InfOl'llla�
çôeis nesta rednçào.

f=-v E H D E SE I

UnI chao de te1'1'a na II'cidade Alto PDEllF'í; por
preCD (S cca.5iào. Ne::JO" I·

'"Cio
-

u.rzen�e. Inf;rn�a�
��_�e::=. �redar;ão.

....

! I

DE ARAME

CAL
Cp_l para todo;) os fins
sempre em depm;1to.
Mármoral'ia Hass Rua
São Pát110 n.o 5tH.

Alutla�se OU Vende"'$e
Uma cf1sa, propria pa
ra hotel. ou grande fa
milia, de alvenaria, caiu
2 pavimento;" instala
çoes ::;anitari8s comple
tas' situada em QÜm�
J)O!Ün da p!'aia de l-"'ica
nU5, Vend�>:.;e lotes b�m
:�it1Jndos lta me";:;ma prah
Infonrlat:i'Je;:; com (} 3r.

Xavier nesta redação,

Um caminhãu ln-to "pa�
ra '4,000 quilos USo p-ar
ticular, aceita-se, {'"Irra
meno� pm tro(�a. In for
macoes na nua Süo
Pau�ío 561.

TE'[A

com

MA· R ( E· N E I R fO �S
T A N O.E I R irS

FUNILEIROS
e serventes para

Serra> circular
Plainas' .

Lixadeíras

F6.vorihprees�ihl·;'se à� escritêrío d&� dá'tos a senadores Joao Gou.
Iart c, Rui It&mos vbtem cada
vez maior número de 'vetos:
A's duas lioràs da 'madrugá
darJoão 154, Rur Ramos, 139,
Al'ma1).do, Cârnana 76" Daniel,
95. Brizolá G o cândídato me

nos v'c'tado.:A légelJda do P:
;r.: B. ,seguida do PSB e. dOi
PL rccebsrarri maíor núfnero
de votos, A's 2 horas ela ma,

tlrugada era o seguinte o Te

sultado: Pasqualini 317 vo

tos; Menéghetti, 224 votos,
"'�olfram Betzler, 64, Brocha
do da Rocha, ,3.

Oiivei�a, l�eiO' p'ii3. para dB�
pulitdo: E logo João GGulál't
e .:a. Rum;:::; '::lara senadores;
ATlJerto Pasqualini �aj:a fijo
vernador. Uma -prolongada
'salva de palmas coroou o;)

bun.cio da primeira cédula, f)

prilileiru' voto connecído 011-
tenE em todo ':! Brasil. ContÍ
nuou a a9uração em Pôrto A
legre até às 2 horas da ma

di'ugada, Nó Início, o sr. Pas;
qualini estava vencendo nu

ma própo sçâo de 10 para 1

contr}l o sr. Ingo Meneghettí,
Entretanto, com QS r-esultad.as
chegados elo interior do Esta
do, Novo Hamburgo e Santa
Cruz do Sul. e com mais uma

urna na propr ia Capital, 3'

proporção diminuiu bastante.I'

COMPANHIA INDUSTRIAL °É
'S A t I N G E R -'

COMERCIAL'

à Rila São Paulo,' 3310' - ITOUPAVA .
SECA

. Blumenau - Estado de Santa Catariná.'

G R E M I O
.

·ESPORTI V.O
,- ÁSSeni'hÚia Geral EitraordiIi:ária.

Convocaçã�
-

Pelo nresente convidamos os assoclados desta sociedade
para a �issEmbléia geral extraordinária a realizar-se em nossa
séde social. a Alam-ada Rio Branco, nesta cidade de Blume;
nau. no (lia 14 do corrente. às 29,GO horas, cornca seguinte
ordem do dia: �'

1.0) aumento das mensalidades do clube;
2.0) estipulação dn joia e ': .

'.'

3.0') assuntos diversos de interesse g�ral da ,S':lciedade.
Não havendo, número legal a mesma realízar-se-á, em

segunda convocação,' 'no dia 18 dêste mes, no mesmo local e.

hora. E ainda não havendo número legal; a ássembléia funcio,
-nará meta hera malstarde.com qualquer número de sócios.

Blumenau.. 1,0. de .outubro 00 1·954.
Benjamin Margariçlá - Prêsíd�rite;

Assumiu a Iiderança o candí;
dato do:! Partido de Represen,
tacão Popular, sr. Wolfram
Metzler. Mas o sr. Ildo Mene,
ghetti, 'nessa cidade, C011s.1;_
guíu ·!10UCO depois de uma ho,
ra da madrugada tomar
frente. A uma e quinze, em

Novo Hamburgo, o resultado
éra o seguinte: Mcneghettí,
63 votes. Wolfram Metzler,
65, Pasqualini, 57, Brochado
da RochaçL Aliás. o sr. Bro
chado da Rocha está sendo
amplamente derrotado em to
dos os resultados. Os candi;

- __-_-

Cine 'Blumenau ;a_t_:)];esenta

Para Seu2dor
Nereu R::mds 68 votos:

• 1
Ramos 61 votos; Ad. Konder 86 vo- {t:;>s; Aristiliano Ramos 83 votos e'
Em branco 20 votos 'I

Telmo Vieira' Ribeiro 2;

O� que .:oE: -: �l:ipl'l=gLiram no' cà�po,
superados relos favoritos da cid'l"l'::1

..

�IIÍII....Ii!Ii..IIII!-lI!iiiillí.I!!II,""de, dizendo: "'Cumpre não esquece::-
'

qUI! ?S soluções e facilidades ��m '

que ás vezes é favoreciêJo <> oper':!-' :

João

I
nado privilégio. rp.lativ�mente ás'

pcpulaçõp.s do interior, transr(j1'�'
mando-se �m fonte de> incentivo de

despovoamento e exado·'.
'

�

:}

.,
1
,

POR AL _N]!lTO J
ção diminlle. afirma o- dr. Jo'.

Quandn. uma fabl'ica ca.� nas seph li10rbel ex.-tepresentante
. I ."

mã.'Js dos comunistas. a pro<tu· •
da Tche(!oolovaquia nas Nacões

'Unidas.

-----..,...,..--------1 Explic'ando ta� afirmação, 'Kol'

I. V E �N DE .. S E bel diz te.xtuaImente:

"Essé é O< resúltaido
vel de sistema comunJsta, que
Ijão, !!Omanto d-eSpl'em o in.divf-'

.,
duo nUl.;_;: que tamb:eni (}

,

!lm".

Legítimo

Os I{orbel�. - 'Ü' casal e trea

filhos _, pt:Kl.iriam asilo e prote
çãO' taD gOVf!>rIl'.l1 . norte-a;nericar
c fo1'::01 ?tendidos.

Mas, sã1J ape,rHl,s uma família

pCl'sQn,ali·

não quiz re··

gress�r' a. Pt'ag'd. Acha-se I'HuL

g_iarlo'; nos Esiados Unidos. Diz.

ele. refcrindo'lic ,.:, estado fI-

Por motivo de mudança

�).uoo mtSa :� d� ter.r��
com urna casa de' 6x712
mts, ,uma cosinha, r.},e
4x5 mts com fogãp ."elf
pedal, forno. poço, rán
chos para vacas, gali
nhas, um paiol de 6x4
mts, pasto cercado c;le ;,t..

l'ame, pomar com :muI··'
tas ãrvores futiferas

.

de
qualidade, 15 mil pés de
aipim de ano, Üinpci,
duas novilhas de árro pú
ras "Jersey", quatro,
suinos de boa raça, de
cinco mêses. Negócio' à
vista Cr$ ·!5.00G,OO- Fa·
cilita-se, tamberí:! o ,p��
gamento. Tratar com _o

sr. Walfrido Goetten de
Souza, no lúgar Pinhai�
zÍl1ho. Taió, 110 traçado
da futura rodovia Itaji:ti�
CUJ'itibanos, local onde'
se acha localizada a pró.
priedade. Lugar ,de fa-
,turo e ótimo ponto
comércio.

tcr�ori6mQ. que impera na Tche.'
cosl'J-vaquia atualmente".

O ge,nl;l"iaL Jose:t> Schejbal pen

sa da IneSITI8. forma.

Korbel vive agora; nos Esta
dos Unidos. Não quer .voltai' pa
ra a TchescosiovaquJa. diz ele:

"O govp.rno Comunista de Pra

ga está. vendendo tl:lirUm. pátria
aos, ii:npet'.á!ústas r\lI5SiOS•••"

Tchescoslovaquia
Schcjbal GI'1;1 adido militar da

Beleza .na
cozinhá

ComO' RJarbel e Skala, solici·

tou a:;ílo an gOÍle.rno norteh:l!ue· ::
rican't) �l R.&�á. �ive,ndfl livremente

!=!

inos', E:;iado5 Urddos.
,

8egun'd:'l' (II dr. Juraj

, pr'Ote;:5to co.ntra () reginl'c. c.omu··

nima, dl? Pragro, a e::;tal; do qUe à

firtrl3 S!avik
I N'I> ('<l3[) dp.

!� fi 3 bons ma:rcenen'os
na Fábrica de Móveis
Johamws Ruoff.. Rua
B;úa UM Itoupava
".

.

0eca.

VOCE já uso� :fatia� de
p�,pinos sobxe a pele do ros
to? Depois de lavar o ros
to, em lugar de empregar o

�reme, experimente esfre
g9-r O pepÍllo levemente soo
bre a cutis, deixancÍb secar.'
Est�· processo se hutre
�'evitpJiza a" ep,id<i.r,11le.

'

.

. .x x x . .

,

SE yOCE possui u�a pe
te mUlto oleQ.sa. rale, uma

batata e pa�se��, sobre,
.

à!!
partes mais bdlhulltes, CQ,'
mo no, nariz 'e a testa· De
Ilois de 15 minn.los lave
rosto �om' águ", m.orna,
!lem>l;_;abií.o. "

xxx
UM pouco de cúalha,da

eril lugar €1.0. creme' nutri·
U,:o sobre: a pele u' d-eixqrá
reJuvenescida..

xxx
A NOITE, após uma .le

ve �l.as.sagem unte o rosto
�om D suco "de � toirtate na
tural e cÍeix�-o ',sobfu' B:� pe

.
l.e d!-lrante a noite. Pela
manhã lave o rosto com á.
gua bem 'fria. O efeÍto so
bre :t cutis será sntPrc'C'ú-
·(tmte. .

Embaixadoi!.'
eUl

Renunciou lQg,)- qua os_

nista." toma.l"am cunta dO'

10. munÃo, maia
,.Jto�· ':represent:::ntes dip!o_

mat,1c'J5 l:Ia' TChesColovaquÍn,
rec€'ntemente

PRECISA SoE

I

Lpv() ao clml!p(;i1n(mto I ���"'='�==���:_-�,;,.'
'de mütha distinta ,ire- i

.
.,

b'
I

guezla que Ja rece 1 no· I
vamente arame e estou 'I
portanto em condições II'de fornecer télas de to- Idas ::l;� nlerlid::lS. .:

'.Raul D�·el;:e; CX'l. PDS"
tal. 35�J, Tde.f.ollc.'s:
1047 e 1462. -�- Hua 35,

.
de Novembro, 1241
Blnmenau.

LOTES q VENDE..SE
Vende��;e divci::-;os.' 'Jot�s,
a Rua Gt,jns, sita na
Gare.ia, Infor!l1'lct3es
com o sr. Hern;anTl
Fral1ke - Hua Amazo-
na

- 860
'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



O"BGAO. D08 "DIA'RIO! ASSOCIADOS"
pâOnmDADB DA:

lIA II A N A ti A O ..

A II A ç I O
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SUCURSAIS: RIO - Rua Rodrigo Silva, 12
- Fone 4�..5953 - SAO PAULO: Rua '1 de Abril
li. !SI - 4.. andar - lI'onalS 4-8Z'J'J. 4-4111

BELO HORIZONTE: - Rua GoJú, zt - POR

ra ALEGBE: - Eua 1010 Montaurl, 15 - cu.
JUTlBA: - Eua Dr. Murici. 'III - Z.o mdú -
Sala 233· - .JOINVILE: - Rua 8i. Pedro, II·

KURZE BERICHTE
JAPANISCHE DELEGATION ZUM PAULISTANEB

JUBILAEUM
·

S. PAULO - Nach Miteilung der japanischen
Botschaft in Rio wir der [apanísche Aussenminister
an der Spitze einer grossen Abordnung zwischen dem
5. und 10. Oktober in Rio eíntreffen und sieh umge
hend nach São Paulo' begeben, um an Veranstaltungen
der Vierhundertjahrfeier teilzunehmen.

DIE NAECHSTE KAFFEE-EltNTE IN PARANA'

CURITIBA, 4 (Meridional) - Aus Londrina
wírd gemeldet, dass die Kaffee-Pflanzer iro Norden
von Paraná mit grossem Optimismus der naechsten
Emte entgegen sehen, Im Mittel kalkuliert man ..

3.500.000 bis 4 ..000.000 Sack. Einige Optimisten soo

gar 4 112 Millionen SaCk. Die augenblícklíche Ernte
wird, wie man glaubt, eine Million nicht uebersteí
gene

Der in den Ietzten Tagen gefallene Regeu hat
:die Pf1.art..zuugeu sehr beguenstigt, und man sieht im
Norden des Staates von Paraná schon weite Kaffee·
Ku1turen in voller Bluete.

UM DAS KLOECKNEB-WERK IN ESPIRITO SANTO

Die Deutsch-Brasilianischê' Wirtschâftskom
missiou hat sich erneut mit dem Problem des Kloeck·
ner-Werkes in Espirito Santos 'befasst. Die Kommis
:sion hat sich an die Staatsregierupg in Vitória gewand
:Und darum gebeten, deu Bau des Elektrizitaetswerkes
jn Suiça zu beschleunigen, um einen baldigen Bau
�,!:>eginn auch bei Kloeckner zu ermoeglichen,

UNWETTER V·ERtJRSACHTEN IN BAYERN NEUE
.

SCHWERE SCHAED�N t
· MUENCHEN. 4 (UP) - Schwere Unwétter ha�
)}eu in SuedbaYern, Franken und im Allgaeu neue

-Schwere Schaeden angerichtet., In Míttellfranken
wurden neun Gehoefte vom Blitz getroffen und brann

.

ten ab. Bei Augsburg wurde eine Bundesstrasse auf
,30 Meter durch eine Geroell-Lawine verschuettet. Der
Hagelschlag verheerte mehrere fraenldsche Landkrei·
se. Ein bei Coburg niedergegangenes Unwetter hat

..-;

nach amtlichen Schaetzungen etwa 70 Prozent des
noch auf dem Halm stehenden Getreides vernichtet'

Weizenproduktion 8911 noich erweitert werden
RIO, 4 (Merid.) -

. Landwirtschaftsminister
tosta Porlo erklaerte Leitern der Muehlenindustrie
gegenueber, es sei eirre der Hauptáufgaben seines
Ministeriums, die "Veizenproduktion noch zu vergroes
sern und di€ Anbauflaeche Zu erweitern.

,

Auf die Ftage der Muehlen-Besitzer, wer der neue�

Leiter des Serviço de Expansão sein werde, sagte der
Minister, der Agronom Kurt Repsold sei auf diesen
Posten berufen worden. Der Minister hat schlieslich
die Absicht bekanntgegeben, sichmit den Weizenfach
leuten in Verbindung zu setzen.

.

GUTEN .. APPETIT

ORIGINALER WIENER APFELSTRUDEL
250 gI'. Mehl, 118 L. lauwarmes Wasser, Salz,
50 gr. fluessige Butter'
Das Mehl auf ein Backbrett sieben, in die Mit�

te eine Vertiefung machen und dahinein das Wasser
geben. Von der Mitte aus das Mehl nach und nach
:verarbeiten und zueltzt das fluessige, aber nicht. heis
:Se Fett dazugeben. Den Teig mehrevemal mit kraef·
tige:tn auf die Tischplatte werfen, danach unter einer
Schussel mhen lassen. Nach· 30 Minuten ein Leinen�
tuch mit Mehl bestaeuben und den Strudelteig auf
'diesem Tuch ausziehen, dass das Muster des feinen.
Leinentuches dadurch zu erkennen isto Dann den
·Teig mit fluessigem Fett bestreichen und mit Fue!
;lung bélegen. Dicke Raender abschneiden und aIs
Suppeneinlage verwenden. Die Raender etwas ein
schlagen, damit waehrend des Backens der Saft aus
'laufen kann, dann die Apfelfuellung daraufgeben und
.durch Hochheben .des Tuches den Strudel aufrollen
und auf das gefettete und bemehlte Blech schieben.
Nach dem Hacken mit Butfer bestreichen und mit
'Zucker bestreuen.
.. APFELFUELLUNG: 30 gr. Butter, 2 Essloef-
fel geriebene Semmel, 500 - 1.000 gr. Aepfel, 80
gr•. Zl,lcker; 1 Frise Salz, 100 gr. Rosinen, 1 Teel. Zimt.

Zuerst die fluessige BuUer auf den Teig strei
chen, dann die Semmelbroesel und die geschaelten, in
,'ciuenne Scheiben geschníttenen AepfeI daraufgeben.
AlIes mit Zimt 1,lnd Zucker bestreuen.

-- _ ___!..._

Ne.mhuma Alta. De 'Preço
Compromisso IJito pelos negociantes
RIO, 2 (Merid.) - Os l'Ojistas [\Ternó na !Obra de ;recup.eraçã'Ol

assumiram com o presidente da eeonomíca e de estabilizaçã,J: do,

Rt'pu1:Yii'Cs.,. ontem·.iOI eompromís- custo; de vida. o sr. Café Filho,
50 de não aumentar os preços acrescentou ainda que achava
de suas mercadorias atê o dia razoavel o prazo d:e! troo .meses

31 de dezembro do ccrrénte a" �ue o eomercío lhe oferecia pa

no, a fim de possibilitar 8lO' go- Ira permítlr Oi aparecimento dos

Ivemo, dentro de um clima psi- llrimei!lO.s frutos 'da politica de

cotogteo favurave1, a .a!d{)açãOi de contenção de p�eços e estabiliza
medidas tendentes á estabiliza- ção do custo de vida, afiançando,
ção do custo de vida. a certa altur,a de que estava
Representantes das maíores convícto da que decretos g<ljVeI'

lojas eI magazines desta capital namenbaís não> bastam para a.

foram os idealizadores dOI mo- tinglr. a !esSe! objetivo, Há ne

ímento, que contou, desd€l to- cessidade de mobíüzação vasta e

go, com o decrdidiOl a,poio' doi Sin: em profundid·ade dos recursos

dicato dos Lojistas. Aeeetou-se .tla produção.
então, pára dar maíoe amplítu- """""-'000""""."""""'"000000000000000000090'� o.J�.

�reo.�o.oao.ó.ó.aea-o.o.a.o.OtKI4fQ*O.o�de o movímento. de ;resistencia

�1:.o�i RETIFICAr iO �ocontra a alta de pr.eços, uma �:t
F--- --.::I campanha publicitaria em to- o.

DE MOTORES í�ol., �dos os jornais, estações de radio 00 ' �

'DEUTSCHE S rI LTE TI·- f' d i�s· ��·

e na ,e evisao, a rm e que iI� erVlço de Precisão �
· .. :c;:� ::v:=:��:=�� :�� b Retifica Excelsíor !i

mo tamb
•

d tr" � I
em aos an us iais, a- ��- R FI p,. i..... 89 2�

t díst • '00 ua . . e (ltOl.Vt <5.
aca I as e outras entiâades do � �
comercio. E foi para oomuníear e��i������.8��������

-

O> .inicio dessa campanha de boa
vontade le, cooperação com o

governo, que a d�etoria do· Sin
dicato dos Lojistas esteve no

Paãacío do Catete, ontem, a

fLm de se avistar com o sr,
-

Ca-

Ifé
Filho'.
° presidente demonstrou in!

teresse pela iniciativa, frhlando

mesmo que esta era a pzímeíra
Iresposta concreta que r.ccebia,
de parte '00' comercio, ao . seu

apejo dirigido á nação, e ás

classes produtoras, no seni!;id-J
.
do que colaborassem. com o gn-

��..
. Uelen�e Juarez a participação· dos QIIurarios.· DOS locros· �at empresas

A-

��;�a;i�r::�lZi;�;;-(�.);���r:::.11 (onferenda do Chefe da (asa Militar .. Sua tese'
travessar, 2 - MedO' (pl.). 6 - Colocar' avmagrada. , .

.

.

.

3, _ Vincular-se', lástima. '. S. PAULO, 30 (Merid.) - o

I
que mawr mteTess", apr.esenta cipação dos empregadas nos 1u- empresa. no .fim do exerdéi<l' dCd

7 -:- Aqueles, ao telefon.e general Juarez Tavora. chefe da para nÓs _ não podem ser C<lm- cms das, empresas; dentro de vem ser reduzifdo tres óbrigR"
4 - Frio (pU; certa plan- antIgo testamento. 8 - SI- Casa Militar da Presidenda 'da, batidas nem pcla força e :n:em um largo ;espirito de solidar�eda- çÕ€!S a que OI gal. Tavora.'CIassi·
ta da India, 5 - Sem cren- tuação no tempo e no es- Republica ao; iniciar ao sua expOl-

..
pela bondald.e, A vib.Jenciá., nãO.

de cristã �. obviament'El, '4a nla- fica d� "pIfunarias", e que 5&;)1:

ça; com altura gigantesca, paco. 9 ,-- Matisar. sição ontem, pelos canais dás ext€xmina ideais e politica da lidade eCOlllOmica br'asileira. A primeiro - J�os do capital: se-

6 - Gargalhar; zunir, 7 _
' tres estações de tele'Visão !1e. São "mão ,estendida" nãrJl produz Te" regUlamentação deve p';)SsibilL� gundO.,-- sà.laiios aos cola1»ra.do

1 --------'--_-- Paulo, a r:espeit;..)' da tese que es- su'!tados:ao coJlÍl'ario, gera em tar Úlna r�artiçáo ;equitativa res, de toldas as categorias; e
Nos vegetais em gera; a·

Jl{lsa quantOl á participação dos determinadas ocasiões e 71(J> e'spi� entre o cà.pitât e o trabalm. terceiro - &; impostos gerais
cha graça. 8 - Chifrada. empI'egados nos lucros das em- rito de dete.rmínados .. indi'Viduos, Apresenta., . a SlCguIT o. -gaL Jua devidos :ao'Estado. Depois des"
9 - Contração; doido. presas, fez uma ligeira analise (> 'descontentmenro P'JT receber rez TavoI1a. ()! sistema em sua o-' sa alteração do l'feman:escente se

VERTICAIS: 1 - Sorver; Para Florianopolis da conjuntura pdntica mundial. um raver reação essa altamente pi�ião possibilitará essa r'eparll- deduzem outras treá parcelai
• lembzoando !lue nesse dnstanta de negativa para·;;s condições que � equitativa. dos Iticr<Jfi €lIlU-e. d�mimU:las "fundos": 1)

.- .

f Expresso BJumenauensc Ltda. profun!da-exaltação idll';}Iógica,. (t aos capitalistas cumpre resguar-- dois fátoxes d,� ·pz:orlução capital fundi> de reipOsiçárJ<, ,paiá. ·:aten'der
� perversa, 2 - Bis. 3 - A- Fones: 1620 e 1752 mundo Sl� divide �ntIJe duas ideo dar. e trabalho. a t'epOl.siçãp· 00. mater.ial desgas
'diantar. 4 - Recuso�li boi logias: !l cristã <:tu.e predomina Para ae opor ao comunismo - De inicio :cumpra <esclarecer o tado; 2) ...J. fu:ndo de reposi�

__ ._. ,em quase todo o mundo oCmeu;' disse mais .adiante o genel1àl Ta que deve Seln inclU:id'Ol oonnô ca- ao capital \ua capacidade . li
.... ...... .. IIIIIIII_.......

_ tal, e 13. comunista g,ue pl'evaler 'Vora � existem outros ideais pital e o· que· d"?ve ser C';:ínsidera�· lWr".d.tor<ia inicial, ou seja; -átuílli .,

ce na Russia !1oode 1917 e que, que são proptJrcionadas pela ir do trabalho. O primeiro compre- zação .de S!CIU vaIo:>!': 3) _::_,. fundo
de.pois d'J' ultimo conflito mun'- dr.ologia. cristã.. Assim, atrave's cnde 05 invedimentos realizádos de resgatJe para .

o pagamenw
UiaI passou a. domin8.l1 tambem de um salario justo .a' de Uma na empresa, .oomo inStalações, Uos juros ao capitaJ na even.tui.
na quase totalidade dos países assistencia social supreior ao do maquinas, etc. (no cllSOl da ag:z:ji- lidada de a empreSa. sófrer unia·
asiáticos e até mesmo em parte comun;ilsmo, Nàsso, reside OI pon'" cultura, a dQ 'valor da terra), fase defieitariBt.·

. consideravel da Europa. to basii::o 00 anti-:comunismc Os gastos' em materias primas, Terminando a sua :e.xP?Sição',
As caUSas é(essa marcha avas_ producente, capaz de realmente sâJanos e distribuições daS mer� 1) gal .. Tavora

.

X!eapondeu ,3.. quoo-
HUM O R seladora do comUnismo para n- evitar' a propagação �a filosofia cadorías produzidas. Como

.

ira- tões f'Jlrmuladas pe)i2s tele-eSpe(!
DURCHEINANDER Auf einem grossen

�iar a Clrpr.essãtJ' propria do gal. marxista. balho está. compreendido todo \). t;.tOOroo, ;esclal'ece;�() por .eXem·

r h' RELOJOARIIl CEM·TBlt
Tavora, na sua llpiniãOl se resu- Explica enwJI 1) galo Juarez esfoJ:1ç.o humano apllcado

nal�O;
que para. .

levitai quálquer,Kongress War es ziem IC 'fluessig" zugegangen. Mit�
.

,

.

.

mem em duas l:jasicRlS� 1) _ o Tavora que piará se atingir a- empresa, desde G manual I!lté o eon'troversia; ll!al, apuração: dos
:ternacht war' laengst vorueber, ais der Portier des

J
.

.
...

.

espirita colonialisl:.a de alguns quele objetivo há necessidade de iIlIt.e.leclual, como 'JI dos

técniC<l.
s

c.alCul.os aCirn.a, .Sipr.eSEm.ta.do...
S' ha

:Weinrestaurants vier Tagungsteilnehmer in eine Au- povos, que passaram e tendem a algumas transigencias. Essa e dirigentes. serfa. nec.cssariarnente a presen-
todrosche verfrachteie und dem Chauffeur die er- passar "pOlr atacado;)?', a Se sub- transigencia é, de alguns pontos Dõ- lucro bruto, llpuracJa pela (ConCIul na. 2.& págma letra L)
'forderlichen Anweisungen gab: "Den in der linke d

met,m.- taD regime leIa escravidão menos impodantes 16 tem a .�
e do. homem' pelo Estado·; e 2) - f.'!nldade de evitar que (): regfun:e

'Ecke .
zu Hotel W., den in der rechten Zum Hotel X., HAROLDO REGUSE a intransigencia capitalista. lCm democratico sera devorado pela

·den auf clem linken Notsitz zum Gasthof Y. und den Ii'iiiif'l' ��,.,� .. '" o,. .....� �!Il>II':.""�_"":c...""#,�""",�.."'••""....""� llÍÍJa reconhecer! 'O direito de os> corrente oontraria que pr.et€illde.
:auf -clero rechten Notsitz zum Gasthof Z." Rua Floriano Peixoto, 95 tra.balhadores participarem !r;lS a transformação de nosSO! sis-
,

..

Nach ehler Giertelstunde steht die Taxe wie- Cp. 439 Tel. 1639

jlUCt'OS
dos cmpreetljditnenLos e>- tema de governo! e {lje rela.ções

conom.
iCDa, 3,,(;01

ê'.
d

.. O.&
meios

de.
\le·U-abalho.

der yor dem Weilokàl, und der 1i'ahrer ruft dem Por- Para consertos em geral procure sempre a produção.·· Asshn é q.U8 <H'.1 dev6_ c;uidat',.

tier ZU: "Sortierense mir die HelTell doch noch mal melhor organisação técnica do estado. As idoo!õgicas as c'm.cep- com aJ mwma urgencia. da. rê"

sic Silld ll1ir alIe duehí>inander g('!{aUen". ' ções que esta ult1� causa pro-' gulamen.'tação dO' ii!lCiso const,itu.t
___......................�....... ........... � ....;

.. �•• liliiiililiiii11IIIIIIIIIIIIIIIIliliiiililiiii_11IIIIIIIIliliiiililiiii1IIIIIIII_1IIIIIIII " vooa. - e é esta precisamente a· l3i'anal gue j:UspÓ)a sQ"ore a p!iliti_:'
i

F O R D
PEÇAS LEGITIMAS
Casa. do AmerlcaJio 8.A.
Rua 15 de Novembm. 473

"'LORD'"
A r F A I A T A R I A L T D A�
CONFECÇõES FINAS PARA HOMENS

Rua 15 de Novembro, 592 � l.a andar - Blumenau' S.C.

HOMEOPATlCA
-- DR. MECESLAU SZANIAWSKY-
Médico do H6spital Nossa Senhora da Lu.

Con..ultório: Rua JOSE'· BONIFACIO N. 92 - Fone 2665
Resídencia: R. BARÃO DO RIO BRANCO N. 529

...
C U R I T IB A - PARANA'

EspeCialidade: DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS
Doenças da pele: Eczemas, Furunculose, - Coceirlls, Man
chas, espinhas, etc. - Glândulas. Falta de regraa, Exces-
80, Flores 13rancas, Frieza sexual, Impotência,. Esterilida··
de, Desenvolvimento fisico e mental, etc. - Doenças crO
niC8.e em geraI: RewnatismQ, Varizes, Asma, Malária erô-

--- DJca - Hemorroidas, etc. -_._.
ATENÇAO: Consultas em Blumenau DOI!! dias tI a II ele
-_._ cada· mês. no HOTEL HOLETZ -.--

Quebranio Cabeça
."

2
.���-4---+�-+-=���

3

4
.........i-'''1--1--é'-j

5

t�

7-

a

9-..-
HCJRIZONTAIS: 1 -

.

JO'IAS DE· PRorpRIA FABRICAÇÃO
RELO'GIOS DE TODAS AS PROCEDENCIAS
oferece por preços nnenores a

·Afões preferenciais de ptJlrticipação·, integlal
.

com prioridade no recebimento .. de; dividendos de 10%

da
COMPA·.NHIA SIDERÚRGICA MANNESMANN

. . ,"

Preço de oferta: Crll.120 poraçao

PRODUÇÃQ
.,

A Companhia é a terceira siderúrgica do Bra� em capacidade dê produção,
como a maior fabrícante nacional de tubos .sem costura. Sua fábri,IJ9> de tubos•.
recentemente construída nas vízínhanças de/ Belo Horizonte, 1?!Jl.dtírlrá, por ano,
aproximadamente 100.000 toneladas de tubos sel� costura, empregáÍldo 3.000 operários.
A 12 de agôsto do corrente ano, foi iniciadta a progu�&'·âe tubos sem costura,
sob a orientação técnica de mais de 300 têcnícos a-lémães, procedentes da Manneà

mann, deDüsseldorf, uma das principais sider�cas do Illundo.ü custo de pr,odução
é baixo, devido à experiência e à técnica da ,Mannesmann A. G.; ao baixo preço
da energia;' ao baixo custo da matéria-prima j·e

-

à maefuina,rla.' elétrica automática.

VEND4.
Calculam-se as vendas para 19.55/em mais de Cr$· 600.000.000 . :.:-1l"

-

e para 1956 em crr 1.000.000.000.. /,
...

EQUIPA�rEN7'O -...
.

Foram concedidas ao câmbio oficial de crl�8,72, as licenç�s de im�ort�ção para o
. \. .

. ' ..

novo equipamento emaquinaria procedente dEt Alemanha, e no total de TJ.S. $16.800.000.
Somente o custo de substituição dêste equipamento já excéde o capit.al atual.

CAPI�rAL
f

*

*

,

I! .

As ações preferenciais de participação int
'

al têm prioridade a um dividendo. fiXo
de 10%, participando depois das ações ord árias terem recebido o mesmo díviden-

.

do, igual e integralmente na distribUição.do uCro remanescente, seja por dividendos '

adicionais em dinheiro, seja por boIlificQ& es em ações. ou· porJuctô r�tido nas

reservas·da Companhia .

\
OFERECIDAS 1(ELA

INTEHAMEll'tCANA
I,

I�
DE.FINANCIAM,ENTO E· ,INVESTlMENT.pS 8.a.. '

Rio de Janeiro - Avenida RioBranco, 31 - 4.0 andar - ;�'�3';'5880
São Paulo - Rua Alvares Penteado, 218 - 5.0 andar - Tel. �653

'i,. • .t_
""�.�

ASSOCIADO NESTA OFERTA:

BANCO M O N T E I R O D E t A SI R O S. A.
Rua do Rosario 140, Rio de Janeiro, D. F.

-�

Unico (orrelor autorizado ·no Vale do lIajaí :

S N R.. ULMER
-�-

LAffRONT
·1w.... ;wu:;s

·RUA 15 DE NOVEMBRO 383 - 1.0 ANJ)AR
BLUMENAU - TEL,: 1523. - - ;_ -

SAIDA DEFRONTE AO i"CINE BUSCH"� A
BRANGENDO AS RUAS: 15 DE NOVEMBRO;
SÃO PAULO, pÁRAmA, 7 DE SETEMBRO, M.AL.
FLORIANO PEIXOTO '., PASTOR STUTZER E
ALM. RIO BRANCO.

.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Convem .saber
. 'I!li'

'" PARA manter ma

cios e limpos as toalhas e

os tecidos encerados usa-se)

leite em vez de água ao lu
va-Ies. 'Enxagua�se com á
gua pura.

que ••
morna, se podem lavar
pelhos e cristais, mesmo os

muito sujos. Enxugar, de
�)ois, perfeitamente.

xxx

. " UMA pasta formada
com amido e glicerina tira
as manchas' escuras' deixa"
das nas mãos pelos legumes
e verduras.

os homens 1
mulheres? I

. , I

xxx

. .. OTIMO desodoran
te para as mãos da cozi
nheiro pode ser obtido com

pó. de café já servido: der
ramar uma colher em uma

vasilha e acrescentar água
morna. Lavar depois as

mãos com água fria e su
I -

uao.

xxx

. .. TIRAM-SE os -pln
gos de cera que as velas
deixam nos castiçais, mer

gulhando êstes em agua
mantida a baixa fervura.
05 pingos se disso�vem sem

que seh.l preciso' raspar o

objeto com risto' de eatra

.'1/1.10. '.' .\
,

xxx

COM uma mistura
de dez gramas de bicarbo
nato em um litro de água

fERiDAS
:l;spLllhas. manchas, úl

CEras e reumatlsmo

Elixir de Noguéira
Grande Depurativo do

Sangue

Objetas aparentemente
sem. Importâncla, ocupam
papel prepondernrite
vida de um mulher".
a 'lógica conclusão a

chagou uma de"
missoras "novas
cidade do cínemo

PEÇAS L�GITIMAS
Casa do Americano S.A.

;:u..�rlbuldn� '-'71} Bt... of.'stAri_
n A, B

AFAMADAs' CilS!MIRAS

"HOIIS"
bb,fl.11i Fabril da 'mtllbnr

€l1.1I1mlr:a' d� 'BnttU
-:'ii: �

Llulw� rt f!vt�P:lentt).
u ....o Altlllai;m!

.� X-

SALvt;

S E TEM B R O A 1: 4

(ASA

Liquidaçâo Semestral
DA

'

BU�RG�R

DE OUTUBRO
Espe tacular

ASIRAL 00 DIA
5 (ie Outubro

E.5k dia exige "

calma, paciencia e

ra obter alguma satisfação.
05 nascidos nesta data, S�i)

OS P R E C,O·S
Th'I€l'c�do rias a' granél, por pr!:ço5 de papel,

.•

E', F'ORRIIDAVa A E5PETA,CULAR LIQUIDAÇAO SElVfESTRi\L,
C k S '1\ n V· E I� G· E R nti"lr Fi lhA Nu\'{!mhw, ;;05,·

BLUMENAIJ

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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aixad

, ALYI�RUBROS f:' TRICOtORES .
EM PREgUO DOS Mftlr" DlflCEIS ,� lE�MINA TARDE O TURNO

Na. noite de.' arnaÚhâ, haja :droll proríesíouals ·e de,

nSPiran"jr,JO
do Campeonato da' Divisa0 adiamentos, já determínadoa pa- bate noturno de qjlàrta�Í'[jra, em .fatore", (calJ,lpo � 'torcida)

estrelas 11-0" ceu ;"U chova até tar I tes também, colocar ,{já hem Extra de Profissionais da Liga Ira a .r!':1il7.�I;.ã{)l , do mateh a poIgará <a; platéia blusnenauense, varáveis ao Olimpico.

tlÍvéte, d§i.étláo- OlimpiOJí e A· : tarde) com o segundo' já íníeía- Bíumeaauense ,dç Futoebol, me- qual, sr , a tabela do earn- deva ser recollh.�cid;) O tearn da Biixada 6ét ficar

tlético'
.

llUa�,�dO, 11<1-11t':)1 final"uo primeiro- dindo forças à luz dos l"eflei:53:e.'l peonacu, uerei!"�a ocorrer la, l!r e lavada ,na devida conta. a. com �s !.oUP.Js (ia 'll'it�l'Ü':, 'alem
.. - -

da Alameda, ,Rio Q.J' mês passado. e- de. adcançar plena. reabírítaçãn,
_................�-=.......=;.;.....o;;..;��;..;....;;.:..:;;.;.;..:....;;;� ...;;.__..;;;..;.;.;.;,;,_...;..__..... Beanco, "alér�í-cns'" à� garoas: ou Se ufer.ecer O gramado:

chuvas t01'tes. sol> as quaiS ,jO" . rubro as condi!!ã.es Iínpréscírâdí-

'. garão blumena�ense�; � brusquen i veis à prática de um
. ,futebol eH:

ses 'de . qua!tque1." maneira, ... des;-· '-çientel e brilhante,.' IliLo' temos

ta feita. te.hdó on} vi�ta':ó!i: :d'Oif1"lduvida em afirmar .c1uÍ; ir com-
, � ,- .. '-,:Í2__

-

.' _-

DO

[enco at�etican'O', ,cuja superíort-, díarrte de sua exig�nt() ,legião
da!da técnico !'!obre o' conjunto !le adéptos r:ar'â COI.Q quo o .cer

tame mats importante da entí-

Placar4 fúle.bolisliCB de «I Nação»
Re,;\l!tado5 de' cetej:Jil BA-1fIA

dada .rccat assuma a",pêctos

Vitória 1 x dlzem .respeito à obtenção, Bp' ,,'
nas .de tini 'lugar honroso- .Hl. ta
bela de ]mutas da compettção.

.

Classifical;ão - 1.0' Coríntians,

C{)n! :2 pps. - 2',08. Paulo. com
:\ - :L I) Portuguesa c Palmei

r�s� oC':lHI 4 :_ 4.0 .Tuvcnt.ug� COln

5 ...-.- 5. o· f)a.ntós. c,?nl � - 6.0

Ponte Preta" e{).lll 7 _:_ 7,0 À'V d

.Jau, NOÍ'oéste '8l Gual'ani, co!:."!

io -::- 8',0 Ll!1ense, com 11

!l.o XV c1" Pilt-:lcic:,h:l, com 12

.,-c ·10,0 RiíÇl E."'illj:Q <c. I!i).ir!J.llgn., J E P A G U E ( O M ( II E (} U f ��

CQIl1 li:! PQn.izQS Pru:�idOS.
..

·.4_lIiiiiíl__i_iiiliiij �!Ii� iiãi_y_�_.�iiiií�ujiiiiii!-��i!!ilEiHiil .Il���,,",

,VêS sabado em todo o

ruingo no e:xt:'T.ior: Botafogo O

:::0 _f.

SANTA CATMUNA
Em Blumena.u - Campeonato

I' JuvemJ: VástO' Verde 2 .x Gtiá
=���- l'anÍ ()

Oldrnpíco 2 ]C Palmei!'a<i O

NO EXTERIOR

PAHANA

Em Curitiba - FernrllÍ'Jrio 2

x Bloco Morgfmau 1

S. PAULO

Na 'Capital - Corit.íana

Portuguesa de Dosporf os O

Em Santos -_ Santos 2

Paltneír'as 1

... {jrtll'!tlS' àt�' r· .

90[/;1Ação
x

x

o TBA:TOR DE ,CONFIANCA PREl!'ER.lDO· POR'

suA: GIiANDE EcoNoMÍA E R��nSTENCIA.

Em Campinas _- Guarani Z x

XV de Novembro de Jau O

Em Bauru -r-: São Bento

Capital 2 x Noroêste 1
Central 1

San Lorenzo 1 x Htrracan 1

Jógos não t.ermínados.: Ri'Ver

plate 2 x Banifi�d O (suspenso
aos EO minutos do 1.0' tempo)

Fetrro Carril Oest 1 x Pla-

tenso Ó (suspenso aos 20 rnírru
l'JS da fase inicial)

Inldependiente O x 'rigre I)

da

A ( E S'S O R I� O S
Êm Lins - LÍn"lJ)'l0 2 x XV

de Novembro tle Piracicaba 1

E
RIO DE JANEIRO

:FORD _.__ CHEVROLET - Linha MOPAR· etc.
êaminhões F. W. D. <USA) atá 35 Tonelatlas.

CONCESSIONARIOS para Santa Catàl'Ína:

No Distrito Federal - Améri
ca. 1 x Vasco da Gama 1

F'Iamengo- 4 x Portuguesa 1

Bonsucésso O x Botafogo O

Olaria '4 x São Cristóvão O

Madureira 5 x Canto do. �ío 1

Bangu 2 x B'Iumínense 2 (Ba

bado à'noite).

do

M;L'N'AS GERAIS
HozIzorrte

(auspensr» aos 25 minutos
per-lodo final)

Gilnllnazía Esgrima 1 x Ne.yels
Old Bois 1 (suspCtnf!o depois de

[ogado 1 minuto do 2.0 tempo)

. Lanus O x Chacauita Juniors

O (suspena oaos 9 minutos do
Rua 15 de Novembro, 983 ..

-
.. Fones: 13211, e 1713,

AUTO COMERCIAL Il\fPORTADORÁ S. A.'
t.empo· çomplemental:).·
Campeonato Paraguaio Na-

Cerr'O 8' x Presidente' Ales t
Em BeJffasl fIflanda. do Nor- I

� Ü�) - 1I1glatel'l'a 2 x Irlanda do I
NÔl'te O (sabado)

do tur- < Olaria 4: x "S. Crtstcvão O

JU!z: Gama Mal!"hel" - Renda:
lYIe, Cr$ 13.188,20 - GoaJs: G1"111go 2

�"mnnUlnlUmIH!lIIHUnUUml!�UUnl!mUnmUUmIUlnnll!lmIUU'�

� ti Ã O V A' A fl' O R f A N O P Ol" S' �
=

-

= QUiludo precisar de qualquer informações, ou de =.
� encaminhar documentos a repartíções publiclil5 ou tra- E
ª tar de qualquer outro interesse, inclusive compra de 5
� objeto5� di.r:Uac.se à =
�

-

ª
.

A S'E ti C.I A M � R f U R 'I O �
-

�

-
=

�
�

� e mediante modica e{).millSão, Ilerá imediatamente atéJj� 5
� dMo. -� R. 'fsajo, 12 - End. São .JorgP. - Sala 4, ou �=s;P.. 'fcnente Silvei!:ll. 16, Edifício Pal'tlmen, Sala 10a - -=

}�' 1. (1 R I A N O P O L 1 S.
.

� ."'�. " ;;:
"llmH!UIIUm'IHmllmIllUmUI'!l!!lmm.il!!W!!!m!!f!�mmHmmmnl�

Campeonato
PaulistaRio

1 - Juiz: Tijolo - Relld,,-: Cr$

5.1.27,80 - GoaIs: Osva'ldo 2, Da'

do vi, Dirc·eu e Ma.chadu {Madürel-

1'%,- Robertin'ho- (C.R)

Classificação: __ o V;J, F!alne!1:

fle-!t� !pu.nto perdido - 2, {J

Após um iniciO' de campanha
Íllldeciso, em contraste chocante

com :a regularidade de. produ

ç.ã,o do P"lmeiras t' Pof'tl1gue;õ;a
de Desli;Jllcs. conseguiral!l
l'intians e PaltUleir(W,. na.s duas

ultimas rodadas do Campe.onato
da Paulicéia, passar à fre'l).te He
salts t.emiveis rivais na tabela: dc_

I

pontos, 3,possando-st, do

mei}'1) .oe segundo i,l1g'ares,
p,ectivanHmte, ante' O' 1'eC110' ine"

peradO' das equipes' àlvi�ve"de

rubí·o'iverdé.

(\ú· Riu IC Bonsucrsso. eom

--- ArtHhE'.irbs:

NAS PAGINAS DES
T!<: .TORNAf, V, S' ·E.N-
co r>JTRiÁL.:\' O VEICU�
LO :;\1AIS EFICIENTE ,

PARA A SUA PROPA-, jGANDA EM· TODO D:

f VALE DO ITÂ.JAI:' • .,��"-==�""""",��"---,,

D

Ha' l"ábatina' que

passou, perüerarn os paltnril'ün"
!5el> 'Cn; S�ritos, foi ba.tida 3, pore

, �.- -'.
-

tuguesa n>o Pacaenibu e. SUl'.J)l'e-

"obre o Noroéste (em Baurú)" "

, E' Benitez
CPorl.)

Dad!)s técnicos das pelejas. di:.>

x . p.ortug'uesa· O

.�-, Juiz: Esteban, Maritlt), � Ren
\ia: Cr$ 732,215,00 -- Goal: Clau

2 x Palmeiras 1

Juiz: l\>1ario Viana - Ren'da:

Cr.$ 251.830.00 - ((Oals:,. Valte�', c

DdJ yéehio' (San1;oi3) - Rodri
gu'Cs (PaIm.).

Sã!) Bento 2 x N01'9éste 1

Juiz,: Cq,rlos Obnello, - R1!·U�
da: Cr$ 25.180,01} - G�ls: :Ser
t De China (.8. BEnto) .:_ Clovis
(Noroéste)

L:f!<ENSE 2 x XV E

CABA 1 -- Juiz:

- G-O'a-ls: Washington 2 CLineut
�) e. Alvaro {XV}.

Gua.!'ani 2 x XV de J3.U O -

JÚlz: 9ntonÍ'::)' Musitano - Ren

da: Cr$ 31,OüO,OO -:- Goals: Pio-

em ação em nosso leia!

Veja fi qUi! a B EN D I X Economat

faz para VfJcê:

t AirfOMt;nCi\MENTE. eo chc-se
de água. on .eu nível certo e tem

petllttHa ed.�qllad3. quen1e e ida.

2 AlrrOMATICA_MENTE. 1:'€,1" �'-'a

ação agftadot�.t Ia c a ."ilt�VeLt'!Ent€

;elIl f'!re;UdlCar 05 l".cido",·

�f- pAr� enx"-�uart i!õF;fl1ptB er!t 4gua
lirnpa. UrDa (H� dua!< \·êlf.'·;', tJ 51]_�

'f(Jot:3.1�.

4 AUT()MATICr\Ml'i'n,E. anfE'G ,,�

;;_.�.ti1 r�n�;V<1/",an de ág.uf\t c;Jlttai a

õlg'}j't .';t lf'\!P". 1"€'10 nuvp e pifte-fJ�
CP.�!.t�) �HDt�rJ�" do -v�(:u'J.

Crt 1 l' AO Cn
� I. ti-O" ..hl

•.• e mais
estas vantclgel1�:

BOLSA FLEXíVEl DE METEXAlOY

" IIENDIX Etonom"j ""fi

necessita fixaçõo til"}

solo nem insta1u"Bo "'�rter:,!'!1..
Trabalha c';m quolQl'er

prc!'i:são (lr. itguCl g bti�,tM

ligá-la em �Uf:'l\fj!H?r "j:H�e!r('!!

para que funciona

com tôda efidilnGin.

f'O-f'l!JfllP .,�ch,,:v(l ria nENDIX� 9�ron.
lirio rOI .l Il.:n� - .f;.j1lP., em SUoVP!i m!)·

.... it'!1('fdQO:' o Vc1(.UO, �if<'l n nguq do rOI}fHJ,

d�.ptl�.. df{i flnxbguQdn. s,anl omarro'tor.
'Attl '1upbrt1l'. hotor-:J... �Ilvolvendo !.uov::"-

1It .. t\I� o l.3udQ. num pr;-:!';""5�.O qlJ'" p!i-

l_'
""'W o ""i""Í<",t " anli,\v"do ",,,I,,",

DU.', JNáfí:,:\,ÇÕES PR,l\iICAS SI.:M COMnOMISSO:

( A S A DO
Rim lã

SECCAO DÚ�·�.i�'STIn\
de N !Jvl:mbrll, '17:: l<' O N E l;J:\;�

J\SSISTKN!:'fA I,qrrCi\NIC/\
NOSSA J)éV!!'-:;l E' s:mn:ffi,

YZUi

BANCO INDúSTRIA E (OMÉRCfiO DE

- J,\IhfrÍ;r.: I T i\ J A. I -_

Ft:í1!Md� �rn 22

Capital ••. H •••

Fundo de Reserva

l�1!d, 'l'elegr,; l'lNeu"

Cr$ fj{I.Oon.Ooo,uO
Cr$ 51) • 000 . 000,00...�'" .....

Cr$ 100.000,000,00
'1.'ptal dos depósitos em 3113154, mHis de .•..

' Ct'$ 879.000.000,00

AGENCIAS E ESCRITOIH05 NAS P��lNC!Pj\m PItAt:AS DO ESTAnO
:DE SAN'liA CATARINA. NO R.IO DE J_t\,N:KD.H) Ii ClJIU1'IBA

DEPOSrrE SUAS.' ECOlujivllAr.:; NO 'H1CO' r� ('f)l"'T'r;'iBlJA, !":--.:mi,'l }�,A..
·!tA O AUM..EN'fO DAS POSÇ;IBILIDADE8 1}_g nlUUI(1)\_MENTO DA

-;-...."... PRODUÇÃO __ 'o
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,$ Cat'los Waekernl'\gcl 2 Orlando Bertoll• '

I Inc.ardo Witte
I Partida de Representl\llão Populàr Valeria T. (iomes ' "

, Mario 'Tavares C. Mello
9 Adalberto T. Carvàlhó
'" Alfredo Cher.em

'

14 Flavio Ferrari
1 Helio Peixoto
1 Ivo Silveira
9 João dos, Santos

Partido �rabalhlSt:a. BrasUlllro I ���oV�o�rreir.a
Miguel Dáux

!lO Olivio Nobrega
3 'I'orquato Tasso
85
37
7
2
4,

24,
2
2

VenceslaU Boll'.ni
�.!r.:B;

Telmo V.' Ribeiro
Fulvio l!.'mendoerler
Woirath ,Weege
Manuel Bertoncihi '

,

Parisio Germiniana Cidade'
Francisco Camara Netto
Rafael J. Alves ,

H�polito Pereira .

Juventino. J, Silva
Luiz da Silveira
Otacllio 'R. Novais
Otacilio Nascimento

P.S.P.
ATi B. Machado
Arnon T. Mello
Alcebiades ,C. 'Pinheiro'
carlos Buchler

Sorrtl geral das 12 urnas

apUl'a-1
Partido Social Pro;rcssis.ta.

das até às 13 horas de ôntem -

'

Secções: 3.a .e 4.a, G.E. Luiz Del- Claudio l:Iorg;es
fino;

.

5.a Carlos Gomes; 'l"Z, a.a e Angelo Novi
9.a. G.E. Pedro II; 10.a, 11.a, Gi·· Cid Rocha Amaral
nasío Santo Antonto- 12,a e 13.a '

Centro de Saudc; 1508., Prefeiturà Partido DemGcrata Cristão
Municipal e 16.3, Fnb. Chapeus
NelSa. Harry Baue!'

Antonio Matheus Krul%er

I
Lourival Valin
Dl0nisio B. Sauer

16 Ingornar' Schul
5

,
Cbristiano Theiss ."'

"-

5 '

'

,
Partlüo Trabalhista, �aciollaI

Manuel C. Paulo
24 Romaria Badia
6, Nilo José Correia'

lolando Rein1ein.
Jaime Coelho
Eduardo Cunha

SENADORES

12
18
3
2

Nereu 'Rmnos
Saulo Ramos
Adolfo Konder
Arlstiliano Ramos

1007
568
B04
728

CAMARA MUNICIPAL
Pat'tido Social DemGcrático-

Alfonso Oliveira
Amadeu p, Malheiros
Frederico Witte Jor.
.Heinz J. Hering
Heinz Brandes
Helmuth Scho,!!nau
João Durval Mucller
João Vieira
José Gonçalves
.Julio GrossenbBcher
Martinho da Veiga
Pedro Zimmermann
Wadislau Constanzki.'
Walter Rosemann

5 Agcnor Santos
14
3
22

Partido SocL'Ü Progressista;,

Newton B. Reis
Fernando Beduschi
Osmar Garrozi

llII Pedro Pacheco
10 Peter Federsen
19 Mario �nzk6 ,

4, Eurico Pereira
1 Walter Passold
7 Jacó Schwaemmle

'7'1 Dvrval Rocha
61 Harzy Zuege
28 Inácio Fonseca
4 João S. Oliveira,
12 Marcos .Knaesef
11 Rodolfo Exigelhardt
11
<I
1

Q,entil Telles
Vítorio Pififer
.rosé Ferrelra
Antonio Reinert
Heinz Lindner
Amando Desch!\mps
Ernesto vsntureu
Gilberto Gomes
Aleixo Santos
Alfredo Kienen,

V.D.N.
João Rodolfo G<lmes
;roão C. Mali Donald
Francisco Mascarenhas
Benedito, 'I'. "e � Carvalho. Jar.'
Francisco'Canziani,

'

Evandro Luiz Raimundi
José da Luz Fontes'
Alzirino Almeida
Freàlerico Kuer:ten

614 .I'upí Barreto-
562 Frederico Gassenfeld
216 Mario Olinger

.

84 Ulisses M. Longo
168 Luiz Riga ,

79 Waldemar Biduschi
38 Rui Uisen

Antenal', Tavares
.

;)30 NelSon Rosa' Brasil
7 Paulo Konder Bol"Ilhausen
1 I Ltúz Souza

27 I Clodorico Moreira

� I ���� :J.���rt
1 I Bruno Schlempcr,

11 I ���� �f;�!rélt

,Tem sido ta{cO'lliida com

muítá: simpatia a iniciativa
da Rainha da Sociedade
Dramático-Musical '''Carlos
Gomes",' de prO'mover'
Baile' das Debutantes; no

próximo'dia 9 do corrente,
cujo elegante desfile cons
títuírá O' acontecimento so

cial máximo do mês para
àquela artstoerátíca socle-
'dade, Néssa ocasião,
desfilar as seguintes débu·
tantes: Heloisa Helena e

Cecilia' Marilda, filhas" do

Jsr. Emilió A. S9.da; Valel'ià
Tavares da Cunha Mello,

Ifilha do sr· Mario Tavares
da Cunha Mello; Ilka Roe

pke, filhá do sr. Helmuth
Roepkej Yara Guimarães,
filha do sr. Aéary Guima
rães; llza Laus, filha do sr.

Jaime Laus; Rita Toenjes,
filha do sr. Hans Toenjes;
Rita Kieser, filha do sr.

Hans 1{ieser e Ursula Ke-

1
gel, filha do sr. El�nestó
João Kegel. Essas encanta,:,
cloras princezas que repre,.

�n
H 'Expresso Blumena.uense t.tdà;' D
� FO'nes: 1620 e,1752

' �
�����i_���

Humorista Em Apuros
88
4
1

48
9
�
47
€3 E' comum nas eleições as o primeiro caso dessa na-

15�' brincadeiras, quasi' sempre tureza. O autor da brínca
;ti� de mau gosto, de alguns deíra, não se sabe com' que
,� votantes que querem pas- propósito', colocou dois eu

sal' por espirituosos, colo- pões de rifa no envelope
tln1ão Democrática. Nacional cando nos envelopes, em em que votou. Os cupões1681 vez de votos, bilhetes con- foram parar nas mãos do

164.· ... do níad
...

90 een o pia as, gracejos e a- JUIZ que, parece; vai verífl..
43 • t'· t t' ;;o..\..

' AUr.edo Campos
:18 e xmgamen o con ra os car os canhotos dos mes- Elpidio Barbosa
63 ,candidatos em geral ou a- mos, onde deve figurar o

Ermelino Largura
37 Hugo Roepko
131 queles com quem não sím- nome de quem os adquiriu. Ivo Muller

17 II patízam. Na apuração de para "rifá-lo" conveniente- i�;i.;u�a;;��� Fillto
1 ôntem nesta cidade, tivemos mente José D. Paglioli .

� "

.

• • • Manuel 'Siqueira BeHo

'2
1

SUPLENTES

Francisco Galloti
Ro�igo Lobo
G,enésio Lins
João Bayer Fillto

1003
568
804
727

CAl'rIARA FEDERAL
Aliança Social Trabalhista

Legendas
Aliança S. Trabalhista

U.D.N.:
P.S.P.:
P.D.C.:

700
. :1037

26
30

Tngo Heriag
Dr. Wilson SanthiaJ:o
Romeu Pereira
Edgar Muller
Bernardo W. Werner,
Eugenio B-ruckelIner
Aldo :Ii'. Andrade
Hilberto Zendron
Edmundo Hort
Salamão Mattos ,

Adalberto Frankc
Arno Weel%e
Leopoldo Balese
Walter Wacholz
Arno Gielow

Aderbal Ramos da Silva
Arquimedes Dantas
Atillo Fontana
Joaquim Fiuza Ramos
Leoberto Leal
Nereu Ramos
Orlando Brasil
Paulo 09rneiro
Serafim Bcrtasso
Rodolfo Tietzm:ann
Elias Adaime

368
3
1
1

2�
5

,

!J2
5
3
33
163

União Dem!}crát.ica Naciuna1

Afunso Wanderley Jor.
Celso Ramos Branco
Jorge Lacerda
Hereítio Deeke
Antonio Carlos K. Reis
Fernando F. Mello
Jorge Lerner Rodrigues

19
3

97
1.194
12
.4,
8

Partido Democrata Cristão

OUo Laczinski
Alionso M. Flesch
Hermoneges Schrarn
Nicolau Schatz

Janio Quadros vence II

lm,aro foi a ,rimeira tifade do
Brasil que> concluiu I apurapo
São Paulo, 4 (Merid.) .'�.

As eleições para vice-go..

vernador do Estado' até às
17 horas mostravam o se

guint.e resultado:
Porfirio da Paz 17630;

Erlindo Salzano 13407; Cu
nha Bueno 13367. A 'cida
de de Amparo, interior do
Estado, foi a primei!a cida.
de dO' Brasil a concluir seuS
trabalhos de apuração, com
os seguintes resultados pa
ra governador: Jânio Qua
dros 2628; Prestes Maia ._

2557; Adhemar de Barros
1572; Toledo Pjza 441.
PORTO ALEGRE, 4 (Me

rid.) - Alberto Pasqualini

8atilica�u O acur
�O italo iogoslalO
3Ô�re Triesle

DEVERAO os NORTE-A
MERICANOS ABANDO

NAR A CIDADE

LONDRES, 4 (UP) - O
acord� italo-iugaslavo so

bre Triéste será rubricado
amanhã, confirmou o FO'
reign Office. Confirmaram·
se hoje a tarde, ainda, as

noticias vindas de Romá.
segundo as quais o acordo
italo-iugoslavo sobre a ad
ministração de Triéste serú
assinado amanhã. Pelos ter
mos desse acórdo a guarni
ção norte-:.1mericana podera
evacuar a cidade daquí ha
cerca de seis semanas de·
clara-se nas esferas bem ir,\
formadas.

Juueus egípcio!> M'U'

sados de comunistas

LEGENDA·
CAJ\IARA l'rlUNlClPlU.

U.D.N.
P.S.J;>.
P.T.B.
P.T.N.
P.S.P.
F.D.C.
P.R P.

agora

e lIdo Mel1eghetti conti
núam na luta pera cOllqüis
ta da supremacia na vota

ção· E verifica-se que óra
um assume a liderança na

votação, cedendo logo- de

pois para dar lugar ao ou·

troo Até às 18 horas de ho

je são os seguintes os resul
tados para governador: -
Alberto Pasqu�ini 51173;
ndo Meneghetti 50153; Val-
fram Metzler '1955; ::Brocha
do da Rocha "'51.
,São Paulo, ,4: (Merid.) -

Os resultados da apuração
paulista até às 18 horas:

:]'ânio Quadros 37538; A
dhemar de Barros 27895;
Prestes Maia 22971.
NITF..ROI. 4 (Merid.) -

Até às 17 horas éra a se.,

guinte a apuração para go
vernador: Pereira Pinto ...
411; Miguel Couto Filho ..

413; Brlgido '1'ino-co 243.
RIO, 4 (Metid.) - Em

vinte e seis úrnas abertas
foi conhecida a seguinte vo'"

tação no Distrito ]'ederal,
para Senador: Caiado de
Castro 3330; Gilberto Mari-
nbJ�, 2557; Mozart Lago;

2479; Hamilton Nogueira
2454; João Mangabeira ...
750.
RIO,4 (Merid.) - Apre

sentamos os nO'vos re:::ulta- ---C--Ié----t--d-------------
........---.;._--

dos da eleição para s�nador,
I apre en Ir.

aq��iado de Castro 8652; Reformar'Hamilton Nogueira 6681;'
'

Gilberto Marinho 6666; Mo-
lart .Lago 6441; João Man- Trabalhgabelra1816., OOs

.. '8eputados maÍs vota

dos até às 17,30 horas: Car
los Lacerda com 1513; Lu
théro Vargas com 1373: An
tonio Bruzzi Mendon�a com

269-; Lopo CO'elho com 86;
Chagas Freitas com 53. Os
vereadO'res mais votados:
Raúl Brunine c:Jm 103; Le
vy Neves com 68; Alcides

JERUSALEM� :iI CUP) -" Oli'I.üra com 33,
�oi divul�a�o -aquí que 6(� As legendas mais vO'ta
Judeus eglpCJos foram mau.. das são a da Aliança Popu
dados para os campos dl' I lar, formada pela UDN PR
concentração, no EgitO'. sob e PDC com 2877 e PTB
a acusação de pertencerem c::m 2227.
ao movimento clandestino RECIFE 4 (Me-ríd.) - Os

sionista, e .

comunista. Em resultados parciais até) às
sua maIOrIa, tr<õ\tam-se de 17 hOJ/.ls em Recife e OIUI·

empr;gados de b�ncos e CO� da, para governador: Cor
merClantes do Carro e dê}� deiro de Farias 4113· João
1 cl

' 1 ,

exan ria.
. Cleophas, 2060.

",'

a serviço de _BLUMENAV-
um!: agênd!: do BANI'O DE·CRÉDITO REAL DE MINAS GERAlS S. À..

Atendendo ao, de8envoh�imellto econômico de Blumenau,
o BANCO DE CREDITO REAL DE MINAS GERAIS S.A.

tem oprazer de comunicar que já está instalada a sua Agência à '

,RUA 7 DE SETEMBRO, 479

devidamente aparell1,ada para atender' a tÓd08 os serviços
bancários que lhe forem solicitãdos.

" .

ma. esposa.
A reserva de mesas para

0,'Baile das Debutantes.- de
.V_erá ser feita desde· hqje
com 'o zelador da S.U �M"
Carlos Gomes.

jBANCO DE CRÉDITOREAL

DE MINAS GERAIS S.A.
, ',FUNDADO EM 1�8'

PRAÇAS DO, ;f!AlS

--

RIO, 2 (Merid.) - O prOblema
da politica previdencial foi abor
dado, ontem, em discurso, pelo pre
sidente dl! RepÚblica, sr. Café F;
lho, qu.c chamou a t.tt>nção do pais
para os desacertos da legislação c

o enIraqueclmento economico dt>s

Institutos e Caixas de Aposentado·'
das, ã beira de uma inevitávr.! Ia"

As
E,

Legislações·Do
Da Previdencia

formar-se em instrumento de sub� CUl'EO presidencial disse respeito á

I
gadores, nas Caixas, alcançou mais

versão da ordem e enfraquecimen.. 1 prevideneia soci"1: "O ultimo baIan- de um bmião e duzentos milhões
to d.:::s instituições democráticasn• I <;0 da prev,idencia' social. referente de cruzeiros; enquanto as despesas

"Deficit" na,' previdencia., ao ano de 1953, r,�Yela que a con� com benet:icios 'átingiam cerca de
O' ponto mais iinportante do dis- tribuíc;ão de empregados e emprc- um'bílhâo 'c' cem milhões de cru..

zeiros, ou seJam 89,35 por cento
Há ainda a con�erar os gastos
com a administração e com os ser

viçqs médicO!>. que Qrçal'aIll em

pouco menos de 283 milhões de
cruzeiros, ou sz,iam 23,27 por çen
to. O 'total d!=.s despesas das Caixas
superou as contribuições recolhidàs
pois atingindo cerca de 1 bilhão
370 milhões de cruzeiros, representa
112,62 por cento".

Compres'São nos instituitos
Em - seguida - acr,escentou:

"Urgém naturalmente, providen
cias para conter o vultoso "deficit"
que se verifica nos lnstituitôs. En·
tre outras medidas. impõe·se a li_

mit2ção de despesa com o' pessoal
ás possibllidades das instituições ::!,

outrossim. a cessação imediata de
sua manuteLção por verbas conce

(Conclui l1a 2.& pAgina letra C)

���������6������=_Q6������=�oi���i,. �

DOMlFEOÚ1ADEDTsBRM ü\Ti D ijOtiNGol
na S. R. Ipiranga. - Itoupava Sêca - BLUMENAU

(omunidade Evangélica de B)umenau

lencia c::.so não sejron tomadas prc
videncias urgentes. O chefe do go
verno iniciou seu discUrso fazendo

referencias aos des3justamentos c

conomicos c sociais da população.
lembrando sua exveriene!a em all

diências públicas, declar�ndo�
MPor m::.is breve que s!,"ja o pra·'

zo de governo que me cabe com�

pletar. não posso fu:�ir á respon,a
bilidade de enIrent>lcP' r todes os

meios poS"iiiveis 2. crise economica e

finaneciro especialme� :r.iaqul-lo
que se reiaciona de modo mais di-

Danton Coelho nãc�
(reporá mais

RIO, 4 (Meridional) .- (.\
deputado Danton CO'elho
que a principio parecía in
clinad,o a clepor na Divisih'!
de Política Técnica resol
veu, depoLc;, não'mais com·

parecer perante o sr. Servi
lho Terra. Assim no inqué
rito militar bem como, no

Policial, não constatá {) de·

poimento do parlamentar
carioca.

o VARIADO DE PEÇAS
VOSSA

ESTOQUEMAIS

" AUTOMO'VEIS, A'

RUA
BLUMENAU

XV' DE

Peças �ílra:
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