
tranumcJ7Qrios e lJxtr<t;'llumllrn..

,listas ri" Müüstúrio <Ia Fazen

da, na parte suplementar trc

zentos e trinta c dmas funçõe3
destinadas aos servidores d,(l
Supel'intendencia das Empre.,
sas Incorporadas ao P'atrlmOJ,jo

:nacionaí, ...nparados pelo adi

tigo 23 da constituição. NE,:;sn

clabornção, do decreto c da'5

tabclas, adotou-sa o' crttér lo
de conclllar, tanto quanto pus-

ORGAO DOS "DIA.'RIOS

ANO x
--- O
BLUMENAU,

MENSAGEIRO D

(Santa Catarina) - 4.a feira, 6

BONN, Alemanha Ocidental (U. seguido unícarnente uma' soberania Os corrsetheíros do Chanceler
PJ - Mal se encerrou a hístorlca simbolica para a A1em::.nha e de I não se mostrampreocupadas pela
Conferencia d.. Londres, cm que nr-ver- Jcvadn ;'0 nautragío, em L_n·' poxíção assumídz pulo Chanceler,
se decidiu restabelecer ii soberania dres, toda esperança de tmificação pois o Partido Cristão Deniõérata

;;,d,�' �eplll)licl-I Fcd'�l'al _Alemã" e per- da Alemanha. de. Adenaucr, tem matorla absolu�
rrutlr-Ihc a orgcruzaçao de um ;:,

I
Aríenauer d1:lem:!(!";>, o Pacto t:e ta no Bundcstag o qué .faz supor

; xcrclto de 5ÜO.OOO homens o fir., Londres em um ctrcurso que pHi,·1 que os legis!ado;es raLiflcnrão de

,; mamentn gcrmanlco começou a \ nuncícrú no Bundestag amanhã e é "fato o P�cto Ih Londres.
" turvar-se com nuvens I;\U," razcm quase certo que .em scguid:3. o Pu· An}i�NAUER
': prcsagíar �l possibiJidarlc de uma lamento se ocupará da politica ex- LONDRES, (UP, ._ O enanccíer
, borrasca polítrca.

- '

terior do Governo cujo debate foi Adenauer fcz .::, um dos enviados
, Por um lado, (IS democratas-Ii> ] adiado há onze, d'.·s, cm virtuoe

\
esp,1'ciais d!! Unítcd Press!l se'

�vres direitistas, que pertencem á da Conferencia de Londres glljllt� dcc1anH;iio, a respeito da
'col!lisiío d'� II"rticlos do Cbanceler Ccnfcrehcia d1JS NO,w';

" Konrad Af/'cnRucr, insistiram em I O-PRtFEITO U'CAfSII.I�OU "O resultàdo nWI!' Impart:w!.!
:, que o Ocidente rc!nícic S.CU!:i es.·

_' I;
:

'

AJ.P_ J ,11 dessa Coilierellcia ii, para lIllm

',' forças para ::.cabar l'om a gllerr:l , que <: solid::.riedad« do mtJn,lo li:
fria, rcaliz."."dO .t�n�a conferencia O DELE"ADO DO PSP vrc, e muí10 .t>arUculurmente 50·

,com a Umuo SovletlCa. Por: outro v lidariedade dos povos �,urop"\i:"

'lacto o P"'u·tido Social Democrata, que parecia .amea!;ada no decorI't':

: da oposição, dcclarou que se prc-I RIO, 5 I.Merid.) - Desp"chos'1� da.-: ultimas SCluanas, não sÚml"nt.·

,: para para atacar � P8Cto de 1.on.! telegraficos .,hq;�dos de São Luiz foi restabelecida, Jn;s ainda rcfoc.

dres, por considcra·lo um sim·

�
do Maranhão contam q'le no m1lni- çada prol' essa Confel""n<!Ía.

: pIes subst�tuto do, f"lpcido Pacto cip;o d::: São Lern:.' do. o prefeito> A idéia eu.rc'péia " minha ),>.(1'
da Comumdade Eu.rop/,ia dI' De- 0.-Almeida :\S535sinou a tiros o de·' funda convicção. dirigir.á daqui

,fesa, "O qlml os �oci�listas SE <). legado do PSP, s� Coelho Fin.o. por diante. com uma nova fOl'CU

puseram energicanH::nte. O p<1.r- � Trop'ls Fcdf,"<iõ da cidpde de Brejo a politica c1JS governos europeus

tido .:Oi! oposição iambem acusou o Seco scguir'l!"il par'l Sík Bernardo, A pel"Ígosg tellsao quc existe cn.'

chanceler .>\denauer de haver con- afim de resf.:lhelecer :: orà"Jn. tre Ocidente Orlf'nte constran-

PARALISADA A USINA
DE JUIZ ,D'E ,fORA

D para os

p�Rrs. 5 (UP) _ u 'frlbuual xm.

Iítar que está lnV1!stl!;"r dq o case

da entrega dos documentos secre

tos, chamou o all"dgr_' 171;nls1ro (1-;b

Defesn, ltene Pleve ,1 t: depor. '11.
manhã tambeIll serll cuvído,
sessão secreta, o ehe�e número dols
do Partido Comurilsta f'rancês J.a.

ckes Duelos, Mas alnd'l cont!:llI11 TOQU!O l) (U]» - Pal'te hoje �..

desaparecído o que no momr-nro l! noite com destino ao Brasil 11 mí

o prrnclpat personagem do caso, 0, nístro do ExtcrIor, Katsuo Okaza

chamado monstcur ClJUrlc5, Este kí, em avíao das linhas japon�sas.
Foi Idcntifieado como �'mdo AIFI';".J:' O chanceler nipónico vai assistir

Dc Lnrue, antigo poUcial ao tempo ;is solenidades dó quarto
do ,ovel'no de Vlch.v. 'rio dê São Paulo.

_j_-_. --- ---

GIUSIRII' I' RUINI DO flORTO
DE NOVI, IORQUE NOVa GRE'VE,

PEÇAS LEGITIMAS
....

LONDRES, 5 IUP) - As I população de duzentos (!

12,20 de hoj� os €mbaixu- cinquenta e sete mil habi
dores da Itaha e da Iugos� fantes, enquanto a Iugosla.
lavia rubricaram o acordo via fica com a zona B qu�
que soluciona o problema já ccupava, com cerca de

.de Triéste pela divisão do setenta e seis mil habitan
ierritorio livre e'1tre aque- teso

Ies dois países, A cerimonia
------------.-------'---..------

teve lugar na residencia o- II V I S Oficial do ministro das rela·

ções exterÍ!ores' britanico,
em presença dos diplomatas
britaniclf"s e norte-america

nos que negociaram o ,en

tendimento. Por este. a T·
talia recebe a zona A com

o porto de Triéste e umn

ge !! que nos ocupcmos do 1)'1:'00Ie
ma 'do defesa, antes mesmo que

possalnos realizar �uma colaboração

européia no plano politico, lPd'lISC.

que agol'a, dt:opoís que uma forma

de organiz.::ção militar foi eneo(l-'

frada. no cara ter defensivo' da

qual não pode haver duvidn, o

caminho estará livre tambern par:!

que se pross'iga numa colaboração

que tend'll pdt:ticuíarmcm:.2 .u gnran

til' um nível de vida mais ele,'ado

para os pOVDS europeus e lcvar ',\

Europa a uma nova floração in·'

telectuál�
-

MENDES FRANCE

PARIS, (Uf'l I-- '.M'1 10110 .'I!·

gressou n esta capital, o Pr.esiden

(Conclui na Z.a J)ágina ldra II)

.Rua 15., de Novembro, ('13

Casa do Americano 8.A. Proteção ao operário
RIO, 5 CMerid,) - A tese do

"Fundo", de Indenizações" toma
corpo entre as classes patronais, in
tenessadas em proporcionar ga·
rantias reais aos empregados a

vançando alem da atual legislação.
que' lhes assegura como direito
maior 'o pagamento de Indenização
nos casos de comprovada despedi
cl!a sem. justa ,!flusa. Em canse.

quencía de recomendação da "No"

na Mesa Redonda
d,,� Associações C"'r.erciais

Brasil", será, it\Íclad(j, brevemen·

te l!m inquerito qrnpb em torno

da instituição do refe,7do "Fun

do", que visa," prore;::e:r OS em.

pregados em diveIS:>� situações
mormente na :10 'ueserrprego tem.

pararia. FormaçãO' de patrimonio
material, aquiSIção ;1e casa ptO

prla, dote para comerciarias ou in·

dustriais que del:<9m c emp!'e�o

para contrair matrimohio; e ITl3;, BUENOS AIRES, 5 (UP) I te na Argentina, caminh5es
uma ser!e lrtt;ga de, benf'ficios ie·

_ A Kais,er Corporation,

I
automoveis e ;eeps r,urais,• ,

correriam da ir.,j\{,<.:ão
J

Al\-lPARO AO DESElVIPREGADv dos EE.UU., fabricante dos {) industrial lfenry Kaisel"

'Um dos piont irCls cto "Fundo <ic automóveis Kaiser é Hen- pr?meteu constrt:ir uma :fa:
Indenizaçõe�h f! os;:,. ,Trão'Bail,m_

ry Junl'or,' assinou contrato b.rIca na Argentll1a d,entr?
gue sitU'ido ent,�(' os homens ('e h

.

neg�cios milis C,"l1l'p'/:,msivos c�m com as industrias aéronauti de,um aT):O para c egar a

rclação um; rlir.eitos dos empt:e�a cas e mecanicas dO' Estado plena, produção _em tres a-

das. Adot.> 1 y.ontc> f "fi:ado -, re',-
'

" .' .nOS. Kaiser embarca para o

peito de nossos !1Fl"Temás 50cilis pa�a fabrIcar quarenta mIl
R' d Janeir6 hoje ao mei.a

e já QS defendeu em varias opor· veIculos a mútor atuaImen- d'lO e
-

'

__________________
'__ �� �__ �

� � �_____
la.

quandO·
tunídades na Associação,

comer-,
traualhadores ,·5t�,., ·rt!s�eitos �Go.:

cíal. a maioria dos ,'eu� dlsposifiv"S�
- Ouvimos - dí:loe - falar com Tornou"se lllcÜspensave1 a Justiçá

Insístencía e afirma,: 'com Impertí- do, trílbállio;' Jã não seria pos5iv� ,

nencía que o Brasil possuía ale-I diS}iens<lr a '�dientifieação profissio� ,

gislnção social mals avançada do nal, a duração do trabalho, o sal�
mundo e que é obra de um unreo I

rio 'mínímo, as ferias,' a higicne e �
homem. Discordo da propaganda e segurança do trabalho. a proteç�
do conceito de legiFlaçáo mais a- do trabalho d", mulh°,., e do tllenot'
V"ançada. A nossa Cons:Ji.'dação (las c repouso semanal remunera'do. ':

Leis do 'IH\balho representa o re- ete. Talllbem no' campo da previ�,

sultado do' trabaUilJ de muitos ho- dencía .socíal o Brasil tem l'eaiizl!�

boa vontade. Ntssos rn:� do bastante. Haja vist� o 5a1a'l.'i�
Concini na 2.3. página. letra ,G�;c

RUMO AO BRASIL O
CHANCELER JAPONEl

PROSDOCtMO SOCIEDADE ANONIMA
FEDERICO CARLOS ALLENDE
nmETOR DA FILIAL DE BLUMENAU

NOVA IORQUE, 5, (UP) I greve
foram o transatlanti

- Porta-voses da navega· do; ingles "Queen Mary"
ção expressaram temor de qUe deveria atracar às 9,45
que a nova greve dos por- de hoje com 809 passageí
tuário5 venha causar a rui- r05 a bordo, e o Norte-A
na permanente de NOV,l mericano "Independence",
Iorque, .e0r obrigar os esperado com 972 passagei�
madores a preferirem pa- 1'05. Tambem foi suspensa a

ra o futuro outros portos descarga do transatl'antico

menos sujeitos à greves. frances une de' Fra!_!Çe",
As primeiras "vitimas"· da que já estava atracado.

na

nalia e Ju�oslavja assinaram o
aC8r�o sÔbre o caso �e TriGsle

CAMARAMUN

Iprovado·· O Projéto. De Lei Que
.

Concede· Subvenção nual· ã·LBF
-

(A R G A_S
Para Joaçaba

Bxpresso Blnmenammae LWa.

Fones: 1620 e 1752

AVISAMOS A TODOS OS NOSSOS FREGUESES E FA

VORECEDORES, QUE TODOS OS NOSSOS FUNCIONA_

RIOS INCUMBIDOS DE ATENDER CONSERTOS DE REFI

GERADORES, RADIOS. ENCERADEIRAS E DEMAIS' AR
TIGOS DE NOSSO COMERCIO, BEM ASSIM OOMO OS
NOSSOS COBRADORES, ACHAM_SE 1\'1UNIDOS DA RES
PECTIVA CARTEIRA DE IDENTIDADE EXPEDIDA PELA
NOSSA FIRMA. SOLICITAMOS DE NOSSOS FREGUESES

QUE EXIJAM: SEMPRE A APRESENTAÇãO DA REFERIDA

CARTEIRA QUANDO VISITADOS POR. Ul\I DE NOSSOS
FUNCIONARIOS.

BLU�l�NAU, 1.0 de Outubro de 1954.

Sob a pl'csidencia do sr. lngo Hering, reuniu-se ontem aCamara 'que nomeia () sr. Raul Muller. para o quadro de funcionários municipais;

Municipal, com a presença dos seguintes vereadores: Antonio Reinert, requeriroento dó vereador Pedro Zimmennann. pedindo" ao exec\ttivo

João Durval Muller, Emilio JUrk, Federico Carlos Allellde, Christiano municipal; informações sobre a demissão do tesoureiro Raul Muller. O

ThCiss, Martinho Cardoso da Veiga, Pedro Zimmermann e WadiSlau ver.éador João Durval Muller. pedindo a pala"�a_ referiu·se á conversa

Constansky, Iniciados os traba}hos, o seg\lndo secretário procedeu a lei- que tl:ve com o sr. Prefeito Municipal. sobre a, demÍEsão do tesoureiro

tura d3 ata da sessão anterior. a-qual foi aprovada sem restrições, se- sr. Raul Múner. O sr. vereador mostrou-se sumamente chocado com a

g1.1Índo·se a leitura, peln segundo secretário, da matérIa do Expediente, atituc!e dó' sr, Pr,efeito, dizendo não ser esta a recompensa que esperava

que constou do seguinte: Oficios do sr. Prefeito Municioal: com referen· par tantos anos dI) trabalho nésta Ca�ara, para o bem do povo blume·

cia ao projeto de lei n.o 50134, que concede aos servid'ores publicos inu- nauense. Terminou dizendo que esperava a resposta do .sr. Prefeito, aos

nicipais UnIa faixa de tCl'ras para construção de Sua séde social; jun< requ�rirnenLa$ do v:.reador Pedro Zímmermanll. :para então voltar çom
mndo o projéto de lei n.o 6Bi54, orçamentário para o ano de' 1955; Cfr- ° mesmo assunto, Em seguida, {) ver'eador.'Pedro Zimmermann lançou [}

municando II visita do sr. Louríval Beirão, agente postal-telegráfico, seu veemente protesto contra a demissão, sem m<ltivos' apéU'e�ltel'õ, ,da

nésta cidade, que em pa1t!stra e{)m o sr. Prefeito Municipal, referiu-se a, sr. Raul Muller, terminando com as seguintp.� palavras:
UAssim lanç(>

doaçao ue um terreno para construção do prédio para os Correios'c"Te- o meu' protésto profundo e sentido contra isto Que chamo uma verdaàei.

legrafos; comunicando alteração da ho;ra na transmissão do gov.erno,! ra indignidade" • Com fi, palavra, o vereadOr FCderico Carlos Allellde; em

ao sr, Prf!sidentc da Camura.; Juntando um requerimento e o projeto de primeiro lugar agradeceu# os votos de fe1icitaS::êi"s' pela passagem do :;eu

lei 11.0 67151., que eOl1l!ed<l i!'lerlção de pagamento das tex.'ls e �molumcn· aniversário natalício, enviados por esta. Cernam. Continuando COTJI fi pa·

i05 ijO Hospital Santa r�abel; l'rojéto de lei n.n 661�4, apresentado pelo

\lavra,
'refer_iu.se ã dispensa do sr. Raul Muller, di:l:en&.J que reserVava (l

vereador Antonio Reinert, conccdendo ã Orquestra Sil1fonica do Teatro' direito de voltar 'ao assunto, quando Q sr. Prefcito ;respondesse ás :in;

Carlos Gomes. uma subvenção anual de Cr$ :lO,UOO,OO; requerimento do formáções.
'

,

'

,
'

"ere.ador Pedro Zimfllermann, pedindo u.'l13 cópia autentícada do ato
.'

'
"

',", (C(lnclni na 2.3, pâgi!la letra :8)
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Bata Fgeiramente os ovos

Q ·toé1os· os demais tngredí
entes que coinpõem o mô
lho Gomo sejam: pimenta

2
do reino, mostarda, sal, li"
mão, vinagre e azeite, le
vando logo esta'n:J,istura ao

fog() e-Ín banhe-marta, me

xendo sempre até que en

grosse. Os ovos devem ser

Inteiros e o azeite na pro-
30 pc-rção de tres colheres. da!':
102·

d{) de sôpa para ca a ovo em-

14 pregado. Orésultado depois
1 de )?roüto é q�e fica seme·

• � lhante à maionese comum,
quer na apareneia, quer no

160 sabor.
(Warnow Alto

I

I Assembléia Geral Extl'aordinál'la
COllvocaçã()

.
P,�lo presente convidamos ps assocíados desta. socíedade..lIrlliI__iI1l1i11Il1aJ1.. para a assembléia geral extra.ordináriâ a realizar-se em lWsSá

séde social, a .Alam12da Rio BranQ9. nesta cidade de=Bhime
nau, no dia 11'.do corrente, às 20;(1,0.' horas, com a seguinte
ordem 'do dia:'.

.

. ",'
.

,

.

,

'1.0)' aumento das mensalidades 'ao clube;
2.0) estipulação da. joia ,� ..

"

" ,
.

3:o} assuntos diversos de, íntct"2s&e g.el.'aI, da sociedade. .

Não' havendo número legal a mesma raalízar-se-á, em
segunda convocação, ·no dia 18 dêste mes, no mesmo local e
hora. E ainda não havendo número legal. a assembléia' fUnI!io,;.
nará meia hora mais tarde com qu.�lqlJ.çr, j)úmetQ'deiSQçi��

Blumeuau, 1;'0-' de outubro de 1·954., ". . ."
'Benjamin MargÍlrida - Presidente.; .,.

Franclscó II. Gal"UI

'!iotlrigo l.o.bo
Genésio M. Líns

...

CAl'tIARA- ;f''tÍ'UlltAl.<
LEGENDAS

�IIIIUlulntUtmiUUlUU'liltIlU""UtiumI1l1l11lIlmmílUrí"Jlill�..; .

I Maleroid�le ElsDI lo8h1er i ���r:;':;
ª ,.' l�D�}ILU��� •

.. �'.. ª 'q,�
: PUTOS - PARTO, SEM DOa - GBA.vmn II =

ª .,

.:: "'. '. 8�����;fi.�
.

':,',
I i

ª CONSULTAS' ME'DICAS DiA. '1tUcS _;_' J .; 11 ROUI ª
:., • - .,' ';,. ... � .<.� � •••- • "'. .' =

�.mU.llll1l1l1nnlllllllllnlllf.mUUmlllllmí'III1JIIIU1Il1IIltUUlnU"JlIUi'";
���j��� ��
U

.

A l' E Ir ç Ã '0
. '.

l!l \FABRICA DE PRODUTOS,. QUI!-:IICOS �'B I B � li"
�'

,
-- PENDA _,.. SaQ Paulo _;;;.... .

Federal. ·llchama todas, as Indústrias -e'Ofici!l.�·Mecâniças çatarine��
de todos' Uses à Atenção a 'Sensacional descoberta nos' últimos tempOs.

l2CONTRA
Fl_1:fÚ:UlGEM,' . .

.'

.

! 1) Porque raspar a f-errugern �o, fel'ro use

� AN',rI�FEBRpGEM "Bl�Alt"

li"
Limpa e conserva" o ferro contra :f.errugem

, 2) Vai construir C.àsa na 'Pí'ai�? -

: proteja Í) f-érro C\l.�trJl: ler�$e1l1, uSando
�� ANTI-FEI$t,rGEM .. ':BIHAR"
'ij 3) Sabeis quanto custa um LocomoveI?
�. Não deixe o mesuio eÍlferrujar, 'us-e àinda hoje

I
ANTI.FERRUGEM "BlmB"

.

porque c�mbate por completo a fexrugem
, conser'va. o LocomoveL

4) Sabeis qriantó 'êusta urif A:i1tomóvel? "

,�
. Não espére que seu iÍ"alioso Carró enferhije,� ...;.. ,. -.

.

i� .

. use ainda hoje () va}i'oS,'J ;Produto'QUfQllCO
'�' ,ANTI-FERRUGEM "BIHAR" ....

B :,
"

.p.crque cómba�. à' ferrugem e conserva 'o Carrh!
,�AVISAl'IlOS à' distinta. frexuezia, que já encontra-se .à
�venda o valiosu prodúJo .t\NTI J!'EQUGEM 'BIIIAR, no

UMercado das> Tinias 'peúrsén &, Cia. L,tela., ã J,f,u,a. 15 4e
�Novembro, 1376-80 _:_ BLUMENAU. ..'. • •.
'..c. .', l

��, R�p!,l;'s,entan1:(;! .l?;clu�vQ para p:ta�,.Cªt��p.a.\,.:
�� .

ltepre$>ntações Reunidaf!_ West Mela.
�.i CaIxa P'Üstal, 599 - i,Rua Sao Paulo, 2922
i�

.

BLUMEifAU - Sta. Catarina.
�:'�;�8Ji���i�����=t��i!�t;i=i���80_.",.";

-
. .'

� .".
-

-'
.

,

e lucro deste ano. Neaocio

instalada

V.D.N

Ç�l$O �� llranc..
H�eil1Ó iJ)fle:{t*
Sómenté) 'ell:end�

.,:r.'
,

I'.O.C .

. Harry Baue;�' ç�� ':;-", .; '.'
,

"·P.s.l'.
Cid" ltQeha Amaral

�SSEMlILElA L�(HSLA 'XIV A-
.

LEGBNDAS
n.s.n ..

U.V:N.'
P;'X.B-'"
P.D.C.
'1.'.8.1.'.

.i-'"
.s:

'If.:.,' � .votos em b,.an�o
anulados

l:lál. Sec�ão -

Eseú)a "Estadual)
Eleitores" �,,,' .

'

__ "':SENAllO
Neréu ltamoo··

FlmERAL

Saulo Ramos
Ad{)lIo Konder'
AristiÍiaJlo . Rmn03

'VotOl!" branco

bra.!1co ., ....
-

P R f ( I S A "'S E
CAMAR.4 FEDERAL

LEGE�DAS

( A M B O R I U'
Casal sem 'filhos, '. �s
trang. ·procur� uma ca

sá, muito' bem instalada
completa, com otiroa a·

gua etc. para.' o tempo
de Natal a.c. até 15,
Fevereiro. Ofertas com

preços por favor à RA·

I'
DIO GLOBO _:_ S. Rua
Paulo n.o 3168 ...:.... Blüi menau - Caixa Postal:

)
61 - Itoupava Seca.

'

t --V E Pi D E' S E
Um chão de terra' nà
cidade Alto paranâ; por

:

preçó de ocasião. Nego�
cio l.lrgente. Informa

nesta redaçã,o.

f
,6 Diog.enes Sarmento d;eJ Ban'os,

auXiliados
.

peI� -promOtor Cor-
doença, o, seguro'inval,dcz, o se" ,deiro 'Guel">ra 'e assi-atídós

'
..

pe103
• g�ró.ve1hiee , 0. -;';.gl.\ro-mó.de. o '�<H;(l;nel Jair de Vascon.celos ul'

. auxilio.na'talída4e, o i,\uxiliq-fune" timaram na tarde de onteiIll o

ra1, etc" Entretanto, falta aiiida 1e: re1ia�o.rio",�tudl), sÕin�ntCl, de.:
gislar' (sobre o .'l.ue cOIl:sid�ramos pois 'cde reaJiiada ;a; aeare!ição
ck. maior :importaÍl.cia. ou seja, {;,j' gé��l :MénàéS-' Ô\é; :Morais
amparo ao empregado 'tempOl'ai'13' 'Gregorio Fortunato, O< processo
mente dcscolocado. EJ:fl -outrQs pai. estará pronto jpara· sel' remetido
HS

.
.existé est."! l:'>ro�'idencia 'sob a !3.(J Juiz.

dejJ.onúnaçáõ
.

·\ie seguro:Uesem. __.........._....................'"'!P_....._

pregO: No nosso país:' o qu�
.

exfste'
neste p::.rtieular ê" uma dispostçitJ
subversiVà.: a de indênizar o tra.

. -,��i:-";-
balimdor desped,ído s�m justa ,cau-

te 40 Cons�llloÕ ge Minish:os:
re Mendes Franee, pediu .a '(Jonvo'sa. como S.� 11m outro empregado' ..,.
cação d� um'" semá' extraótdllna-;que, dignamente. se indispõe cóm. .

o p'atrão é à:zixa. por' forÇ{! das .ria da ASSelllblêia .. Nacional, �. Dm'
.' . :de que '-a ni'�sma ':aprove sua' .atua-cir9-unsta,ncias � --erot.�r�go, tarit- .

, �ão. ri"." C'onferenéii de Londres.:bem não 'precis::.sse <er amparado <

contra' os prejuízos e inconvenien.. lmeqifltámente, q' .Pl'éli.iíténte da,
Asserob!éia' enviou' .()omuú!.eaçõest�s do d,:,sempreg!l transitario.
aos députados, que astão de fe ..

.

o VAl,OR DO "F'ÚNDO 'DE
llQ'D1';NIZAÇõES"

I"rallcisco n. GEÜoH'

Rodrigo Lobo
Genésio d:, M. Lins
João r';yér 'Filho: .' '.,f,....

hrimC'o .... "

"CAl\IAJtA FEDER.AJ�
LEGENDAt'

et:t'i. br.\Íllco
;i-"ula'dos

DEPUTADOS i�EDl!atA'S
A.S.T.

.t,.derbal Ramos da Silva
Leoberto Laus Leal

'

Orlando Brasil
RoôóUo V. Tietzffi;:'llU

de .Cr$ 20.000,00, dan�
do';se em hipoteca um

Vende-se uma casú de
madeira, em estado de
Jlova sita na Itoupáva

·

Norte, ii Hua :�4 de Maio
em frente á ,F'abrica de'
Lançadeiras Vahldiek,
com. um ótimo chão de
casa. Infol'Inacões com 'o

". sr. AIDÍsio WíÍ)pel. neste
jornal, d;)�, 3 ás 10 dá
manhã, e ,das ln horas

· em diante.

Franclsê() F:.-'M�llo'"
_._,

,Sómente Leg"ndl'·.
_1!.lDl'�' 1P; ,

.RlI�� . !I'--.'

C:ll para tt.tdos os. fins
sempre em deposito;
Mai'rnoral'ia Hass

.

Rua
SãO Paulo, 11.Q 561.

. Pe:t��{a' Volkswagt:r!
1950, .com iJÓUCO 11:::0"

· intt�ll' a Hua Al'aran,·
.

Ba.bltonsa. 23 Edif{ei' próprio, 'telefone. �J". Caixa PoetaI,
Ef.u,.TEI.,'. ::. cBRA.1'lCO" � SAO l"RA-'f<iCISCO-- DO' SUL

SANTA (')-!\.'l'ARINA "t '.

40 . r',D,e
S8 Harry Bauer 8

115 ASSEl\UU.EIA I.ImISLA'Í'IYA
117 LEOi;NIJAS

22g p.S.D.
1 U.D,N, 1J(;

2

:.I

ES'l'ABELECllUENTOS .JOSE' DAÚX k ·A. Com.ercfd
A P R E S E ,:-i T:A M, -, .

( I N E
Hoje

_:_ PMT�B.
aM F.D.C. ,

Volos em branco
Votos anutaocs

29 1.'.S,1.'.
UI'-

1

( I H E B 1, UM E NAU
1

Hoje quarte-íelre. as ª horas
ANTONIO BADU lETlCIA; PALMA lUlrSERISTEIN
em:

147
1.2 _

�:
1

Kieser e Ursulá Keg.el. fil.ha

do Sr. Ernesto Joã,\), �eg,,-,l.
As mesas devem ser reser

vadas com :o zelador do Ti'atro
�:; Carlos GDmos�

VAGABUHQA
grandioso tiíme mexicano - .

'1.60

2
2 MAIONESE DOMINGO. o Cinco Blumenuu apresenta o grande fíhne-Na-

cional: .';

,1-

paganda sovíéüca, para identificar
a pre""-nça da . infiltração ?ossa
dcnt ro d:: UDN não pfecísa ':mais'
do que ler ", pagina do 1.'arÚdQ' pu-:
bücada no' "Corrció d,:. parilibll."'.
E' uma fotogr�.fJ" dos métodOS, da

linglU1gem. dn vocábulario c da

vilRniíl russns contra os dClnocra ...

tas, que se' ..Coitam ::. "enfrentar
1\-105(:,,\1.

CHAMAS CAFEZAL !' �N O
Uma super-produção que empolgurá a .todos.:

---

,8 U,S.C,H
queríe-leire. as 8 horas
O PRIMei PI PIRATA
em lech aieoler .....

E VEM AI' o INIC10 DO "COLOSSAL" FES'fIVAL DO ·tt
NE IHJSCH, COl\:1El\IORANDO o SEU CINQUEN'!'ENA'RlO!....����� .•-;_��, .';-�'.�;"Irr;;: .�.........�_"ii,�· .....��,��·s_e.�

(

66

pare lbana cio Par-tido Comunista.
Os udentstas contrtbuíram coru

<Js l)l1'SSaS de eleitores. que estão
sendo polttlzadas pelos, agitadores
v-:rnlclhC's. A:-'im, vemos a UDN

1
desta terra, pux

"

a reboque pe ,

'sÍvêÍ; 'j) ínteréssc dus s�rvhlo,' los rnaís perigosos ,"f'm�lltos sub·
refi ct;nl fJt.!. o�. atllu!nist :il- ver.:.;ivns do credo lnU�t ··H:-..

,;ã", ��,!!:l: ,Qllem couhece a técnÍt',' ,', pro·

f

.#"
lB
18
41

41
!4 iifUIUllllflIlllllllUmmmUIHUllllllllllUllUmlmmmnmlUmtnl!llU:1_: A UDN "qui, não é mais um or-

= ' ".
.• . ,

d
::::: ganismo maseulo, viril, mas Uln

� Máqu' inas
.

Registra oras S. castrado mOrl\l. Está' gorda de
_

- dois dinheiros. é!ue lhe' ch�garàm::

"'8'" ··.E • A
5·ás mãos: o de <João Arrlida,e o

:: , , SE' dos contunistas. Mas a sut. gor..:: :: dura é H banha fufa dos eiÍnucos.
:. = e � sebo dou degeller;�dos. ctij3s

� legítimo orgulho da Industria Brasileira ! � �������I���e!!�:!Xal"Úi! de frncionar
= := �l.M.o: �,' Tt;"".,..q,,:f;
= =. O'=':!-e!�;e!!l o !'oslo dos s::us che ..

ª : h::; !!.!�!3 �radu_dos. 'Ele.: "já tem
....

_ "c:r� f:'! lua. A. cara dos eunucoS
::

....., t1� llisi1nt"io, ,daqueles
�

que toma-'

::_= van� CQ!!tfl. �os serralhos do� sul-

��_ í lJes, ilor !)ci�"Euircul UlU lnàis ele
� \.'Hdu coef!c! :nte de baix� vi�i�d�-

"

13�

13
18

,
41

''-., 41
�'""i.4

� !J�(�OlUCa:<..:�. deo;:.r: modo; "o utlelli�-'
� lHO paraIbano p.ênt,ro da nossa de

� I p10cra.da. na J)o&iCão de utna sen

� (!neJa {l"anç:!L!a rio Partido Comu
� llJ �t�'. "Elf:; tO!!:l':: l cont.:! d:os inimi-'

� I co:.; de ::!V!o�c,:u; �ífgla.o�t policia"os,

�'I C.Ol�!�' ::.r;. :fo:-;s€'!!� os guardas ',e..T!las
� cU!�d'J3 de U!!!i s�rra1ho !evant�o�
� , Qú�!!! alunü�u o� paraib.:.:nps pa ..

i :�r�!l!��.:!/a��i �'J�!::,!s�l;��::

.294

97
''''..

CAMISARIA DER

loi7 gancia usando camIsas

as mais bem

com· ele ..

D· E ·Rr
feifa,$w

,

. ;'

11

3

1 visfam-se
K'A ti

(AVALHEIROS,

.

'1
�
27

1

3t1 Rua 15 de Novembio, 1105·33.
B3
10

1 �
!.'
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. .�

... � ',. ;.

Esté
De Iívrar-s., dos vestígios frutas a vontade, e'muito

do inverno para correr ao leite' Quem puder deve
encontro do verão-em P!c:'R mesmo fazer, nor tres dias, cclras. Primeiro que tudQ 'é
forma. O inverno não é u- um regime de leite e água preciso esclarecer um ponto,
ima estação que embeleze quente' no qual terá espre- que evídentern,..ante para mui';'

uingúem. e especialmente .rriídQ, .(), S"lCO .deiúm limão ..
,

tas leito:cas. p�.l'mgn(!9j! ,opscu_.:
., \,; ••• � .

to: :'A� rnãfor párte' d'is mulhe-:
nós ...qúe VÍVClTIOS nas gran- -todas as manhãs logo ao r�s',que' '�não" cuidàm da. pe--"
des cidades, ou' que vive� despertar. 1€ pensam, que para fazer" ís.;
mos no interior onde à 'frio
é" mais rigoroso, temos q

,

,

": ros'fQ um pouco canáado, 'a,'

pele nada t.,railsparellté. 05"
.nlhos sem brilhó.' São -todos
"GirltolHus de uma €specie dê
Intoxíéacão ligeira. K por-'
'tanfo. : o u1.QInénto, ;m'iiga�
gordas, de seguir um».

'

INTINERA�RIO ' DO ''(tlfULAR
pl'eta '.dois anos;
-, a sri'a,'Al\da H�r}jst, re

sidente mista cidade;
.

.-' a srta, Eith Souza, filha'

cio�sr.;José Firmino Souza;

maças

."ªªI!!!_�_!!!!!I!!_.IIiI!&_. .��, etc" convem passar estes
frutos Por água fervente,

Limóes expremern-se
com mais facilidade se os

.

aquecermos antes de par
t.í-Ios.

.

Pari( conservar frescos
. os: Iinjões durante sem,anas.

. devemos deixa-los dentro,
de saL
Morangos tornam-se mais,

aromáticos se 'lhes deiÚâ:�: 111.o1'nà,
mcs algumas gotas de li"-,

Calcario para lavour�
.

!

Conselhos Na Cozin�a. REGrME
.
ESPECIAl",

Pele- menos por urnn se·

mana faça um' regime com-.

pl.q'dmente ; vegetariano;
com muita salada tresca..

Para descascar fácil e e-'·mão.

I
"

i
A 1 f A I ,A T �A ,R ,I A [T D A.

I CONFECÇÕES FINAS PARA HO�NS ,

f � de Novembro, 592 - La an�r - Blu�ena"u, s.c,
������������--�--�-§

--

FABRICA DE MAQUINAS 'E fUNDI(ÃO MORITZ
.

,

De EDMUNDO 'MORITZ ,

Rua Uruguai, 30 - Caixa Postal, 74 - Telegr·: "MORITZ"
--- I T A J A I -,'--

Fabricação de B,alanças de 20, • lO c' '0 ks, - Bomba. Inglesai! d. '

1114 - Eixo para serras círcuíares - Furadeiras horizontal. 'Pa
ra montagem em armação de madeira - Ferragen. eomplet:\i -
Serra fita - Plainas simples, 50 cent. de largura - Cilindro R pa

ira padarias, moendas para cana c dragas completa. para areia e

pedregt>lhos - Oficina de fundJção e pstamparia - Projeto.. or

çamentos e demaIs tnrormações na l"jÓbrlca.

,

,
- do jov.:'m . Heínz Sasse ....

'filho do sr, Adolfo. e sra- ; E�,
milia Sasse, com a srta.." ,:El_
frieda Mordhorst, filha .do sr.

Otto' e-.sra. Soplria Mordhorst.;
- do jovem Alfonso Glatz,

..

:filho do :>1', Henrique e

Calcano pata' lavo�ra�
especial para recupera
cão de terras cansadas
como arrozeiras ou qual...
'quer outra lavoura. In-:

.

formações na Marmcra
ria Haas rua. São' Paulo
561.

NE

J """

<,

1 enl cada & IUlnantes prefere cigarros'

j)"" "� ""

,"- ,

�'
..

Pedra ele n....rmoro Um-

pa·se com Égua de sabão cIg em gasolina. Após tirar
misturada cum élIll0niaco. o pó do iapete espalh,H;e
-� 'H serragem e esfrega-se:
P:lt'a limp<l)' t.nlwlcs ('111-' l'011l a escova, Depoh; Um.:

I'l't't;:!,,:;;e :-:;cl'l'udur:I embcti- P:H;t.! a sel'1'agem que leve·

:R E D ue O'E S
B-lercadorias a granél, .1101' preços de ,pápel"

l<'ORWIIDAVEL A. ESPE1'ACUJ;_.AR 'LIQU�AÇÃO SEMESTRAL
C :1\' SAi,., B U E R G E ,R. Rua·l&' de Novembro, 505

':�N'"";':�: ,�, .. -_,---'-;�
.; ,i

-�;� �LudM�NAU_-D�"'�
"'t

-'-�M"
> é,

j

�J!" i!�i;;,��a ,e,en""d,
I· , .,. ,;....

.

"
.

1
.

O un�, ,O' '.' ã "',' .• '0': ii;!
f' " '. r·
I 'Em 1954, os estampados ê: 'sem r�uv��a,_ uii:1, �o's te:- tarçl:=:, muito distinto, é cou: h
15�rão mais ,lsados nos, ves- .l'.tidOS ?/;!,}l%.bd�� n:al� em fe�ClOtla�O em sh��tung �le:l'
J1,tJ/0S do que pm

.. qua�que.. voga e fica muito bem par:'l seca br�mco 'salpicado de,f,:
oirtro ano anterior, E ela- a tarde e mesmo para a 11.01- , I;
'to que em _tOdas as priínól: te, quán�,o não se tratar d-: I cerejas verm�lhas e ver- ,''-
-vel'as e veroes veern-se mm festas de cerimonia. eles, pessegos e peras, com;:
tos vestidos de tecidos e:;-

' , .. , 1�' 'ampla sáia ondulante, deco- ,:

tampados, mas' este ano C'E ite largo;' mangas diminutas'
desenhos .!larecem ter tra- bl(lsa esculturalrnentr

I zido nova ínsbiração as ca modelada, fechada na fren-
I sas de mbtla realrnerrté cria- fila de 'bfitÔéS":

I �oni� c assim �cndo nã�i������������������������������������������·.temos receio de prever qu.::: I
I
ti ,es!.a<:ã;',-, Slq�, cst.amÚado:.-;

I eotnec,'Hrá ,cedo e terminar::;
l'ninHo 'larqe,
I i Uma das, caraclel'isticas
! :Unis irí.ter�;;';anh:s

.

de"lS3

'\'lendenci,il:e �(ur! 0;5 estam-.,

''p�!(iLó 'iJ._pereeem em todo (1
i �pn€TO rie tecirlq;;' "8ch" tE'
I $

..... �. - '- ' __

,
.....1 (:_iJ; .'"

I cidos de ?-lgodã�. l�loa!,ê,

I
shantl1ng, l�nho, pique, 1� e

., no IlO:VO fa11e de algodao.
S O U<Z· A " e R U % � .� C".� , Um nota'vel efeito dessa
---,---- ,----"�---,'�.--, ... - '- .. -----------�----' I ;n,ova "tendencia em matéria'

. .
'

' ,

gue água quente e '. amonia� . de tecidos foi um vestido

"C'
'

'h'
'.. ' .'

""p'. '1-'
,'.

co, Escovam-se sempre pe-! que til'emos ocasião de ver,

, DOSe,' :O'S,: ,ra' 'ICOS ��n::t:%i::u!� ���:��� q��c�:,. em. coleção a $e'r.

de o molhar muíto.· Em i' Ó vestido era feito de faí
seguida passa-se um: pano 1e de, algodão, com um de-,

BS mano limpo para secar.· NO' dia' senho de vivas. flores arrp-·
seguinte podê-se· passar a relas em 'fundo. brahco, d'3'.
cei'H branca ou amarela e ctntura alta, e ar>ertada. di-·

Vu('Q t!escja,ulll':;lSS0'llIw: d:lr () lustl'fl,CI"nndo:esla St'- luíllulas lltallglls e saia pI'e·"
clmoeam�eti�o?Em�� �rbem. gU9da. Of�le����o� �__B*� � �_�__�__�����

Uma frota de camionetas percorre

a fim de manter a venda

da

o pois inteiro renovando constantemente 0$ estoques,

cigarros Continental

:sen'pre novos.

·'UM PRODUTO

Não se atlhun,'f1Ofque; '(I �,I�i�.de vem :inslperadameíJtea
:Adquiria a sua tr�nquUitJade .

··afravés dtLum :Ieguro conlrl
----.-: ..,-----,--.

05 vidros eX,<,o<!ciados tor
lIam·se'"novamente daros Se

os escovarmos ,
com pedta

pomes em pó.

ri! consigo todas
chas do tapete.

·�·NA·
MU'lUA CATARltiÊNSE DÉ> SEGUROS'GERAIS

:UMA'ORGINIZltiO 1 :SEU ')SERYfCO
. . .

,

'o:,'
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ASSOCIADOS",
.'

PBOPJUEDAD& DA.:
.

nA ç.l. O."
.:

" ç I O

-

..��
.KA1JBICIO XAvma

. Ji.ÁUL FAGUNDES
··itf rFT.. '_.��:

-= X P .• D I II: N. 'I' �
.

....bíataraas
Cr$ ··150,"
Cr$ 80,0'
Cri "1...

.
'B E R í C a T E

K A K A.o:� E X P o R T

, RIO,5 (Meridional) - Die Gesamtexporte bra
-

silianischen Kakaos 'naeh den Vereinigten Stailten
" waehrend des ersten Halbjahres 1954 betrugen ... ,

12.765 .031 Gewíchtspfund, Waehrend des .gleíchen
.Zeít-abschníttes iro vorhergehenden Jahre waren

'.

es

39.883 . 596 Pfund, Diese Ziffern wurden vom "Fo

reigtl A�icultur�H Servíce" ín Waschington bekannt

gegeben. " .

.

"
... Die Ausfuhren brasillanischen Kakaos nach den

anderen Laendern der Erde betrugen 27.227823 Píund
.ím ersten Halbjahr 1954, gegen

.

37 . 762 .417 Pfund ím
rsten Semester 1953. .Der interne Kakaoverbralich
;iuf brasilíaníschem -Gebiet betrug tm ersten Halbjahr
1� insgesamt 17.753A59 Gewichts!lfünd.... .

ExeelslorRetifica
OFERTA AO PÚBLICO

Rua FI. Peixoto, .'
89

----

�. .... .

STURMWIND VON UNGLAUBLICHER HEFTIG-

,
\ ,KEIT SUCHTE DlE. GANZE JAPANISCIIE

.

\ .

. KUESTE HElM '.'

.

Scl\,iffbruc'h �iner Barke mit zahlreichen Opiern .,...-'0.
NUl'.8Uf einer Ihsel wurden 376 Leichen angetroffen

;,;;._ Ernorm ebenfalls die �ahl der Vermissten

"�TOKIO, (UP) - Die Nordzone Japans wurde
nachts:.durch eínen Orkán heímgesueht, der zirkadrei
tausend' Todesopfer .forderte und zeíhundertundaeht
'8chiffe -�ller Gr>oesseli versenste. 917 Personen, untar
derien 56\ der mílítaeríschen Streitkraefte der'Verei

nígten Stáaten von Nordamerfka mit. íhren Fàmílien
waren, :kámen infolge Schíffbruchs in

.

der Meerenge
zwísehen den Inseln Hokayado und Honshu auf einem
.Semff japanischer Nationalitaet um .. ·.·, ,

.:
,

'.'

Eín Schiff, welches 1.027 Passagíere" an Bord
liatte und Vrni .Honshu nach Hokayado iúhr, ging in- t
mítten des heftigen 'I'aíphuns unter. Die ersten Nach-

· richten besagên, dass mau den Verlust vou ueber tau
..

send Pereorien.befuerchtet. Das Schiff kenterte Infol
ge des sturmes, der ei�e Staerke von ueber 170
Stundenkilometer, hatte. Hunderte von Passagieren
:wurden dureh den wuetendenSturm in das Meer ge-

,

sehleudert. ." '.' .

.

,

.

MIAMI, (tJp)' �. Der (Wetterwarte) meldet,
'dass ein neuer tropischer Orkan, mitWindstoessen bis
zu 110 Shindenkiloroeter GeschWindigkeit,. die Kueste
von .·i\'1ittelamerik�{ ini tJmkrtHs "erreíchen duerfte.
Der SeestUrm, dórt "GHda" genannt, wird das Land
ÍÍl- der Umgegend von .Belize in Éritisch-Honduras
:'erreichen und sich dann jns Innere wenden.

. .

TOKIO, (DP)� Dié ZanI der: Opfer, die durch

:del1 Taifunt der die ganze japanische Kueste ulid be
"sônders die Meerenge von Tsugarú heinisuchte, stiég

....•.ali! zir�a dreitausimtL, Die Polizei gibt bekannt, dass
·

:auf der 1usel Hidoyak 376 Leichen angetroffen wur
deu úud dass 1422 PersoneÍ1 -noch vermisst werden.
'Ifu:'�eits. stellte die Kuestenw'ache .' deli Untergang
von vier Schufen der natwnalen Eisenbahngesells
schaft' fé�t, ausser der "Toya Maru", auf der ueber
tàusend Personén unlkamen. Die japanische'Wetter"
warte versagte bei der yorhersage der Gefahr von 90

...S�undenkilometer Gesch\vindigkeit voraus, waehrend
·

'die WLlldstoesse elite 5taerke bis zu 200, Kilomeiern
'erreichten'

Ações preferenciais de participação integral
com prioridade no recebimento de dividendos de 10%

A GRAN' BRETANHA- LAN- com .,), tremendc'. :rugido l'loe seus

ÇA ,UM "DISCO-VOADOR" motores, aparecendo- ,

,8 d!e,sa,pa

in- recendo entre'as núvens e pas-
.

. ,

sande tOO baíxo que quasí en-

da
COMPA·NHIA SIDERÚRGICA MANNESMANN

'surdecfam l) púlhioo.· Preço de. 'oferta: Cr$ 1.120 por ação._.'JOI .....��� .. �
, ,

, J

NOVO E REVOLUCIONA-

RIO "RADAR"

aparelho de prcputsão a jato, o Qentro de. Pesquisas\ 1:10

que se eleva ver-ticalmente, pla-
Exército' N·,)rtec.AIDericano anun

na .

e em seguída. voa ;horizou;. dou a conatrueão . de um nOvo

t:alm�nte foi dad� a conhecer aparelho de "radar" para avião,

pelo mi�istrQ\ do Abastecimento lex.trenmmente potente 1e leve

Duncan Sanldys, aos peritos d� Designado pelo indicativo
-

"A.P.

aviação dos países que assistem fN.-5�'" permite! ide.ntificar as

ii. exibição- anua\ de aeronjáutica tempestades, montanhas e \)bjel

Farnbor(lugh. ,'!;os a 390 quilometros de .distân

Os' peritos-"susteai.til,m que' a. cia, po-ss,uindo uma tela com o

nova árma. iPôde converter-se em
diâmetrb de 15 ce�ímetros. O

um apareih� do tipo:' "discorvoa- I
peso total likli aparelh>.J é de. 75

do!'." Os construtores de
.

aviões !luiros.
britânicos esper<a.tn que fi. máql1i- \

na criada .jeJ' aperreiçoada pela O "JATO" DESINTEGROU-

Ro_lIs P<JOyce seja .mais' uma. das I
SE NO AR DEVIDO A AL-

TA VELOCIADEgr,andes descobertas. COro que·

pretendem.ma.nter _ a supremacia O com-an:dante. d(a aviação nor

Ua 'aviação britânica : sobre Armstroll,g,

./

PRODUÇÃO
A Companhia é a terceira siderúrgica do Brasil em capacidade de produção, bem
como a maior fabricante nacional de tubos sem costura. Sua fábrica de tubos,

.. recentemente constru,ída' nas vizinhanças de Belo Horizonte, produzirá, por ano,
aproximadamente 100..000 toneladas de tubos sem costura, empregando 3.000 operários.

.

A 12 de agôsto do corrente ano, foi iniciada a produção de tubos sem costura,
sob a orientação técnica de mais de 300 técnicos alemães, procedentes da Manues
mann, de Düsseldorf, uma das principais siderúrgicas do mundo. O custo de produção
é baixo, devido à experiência e à técnica da Mannesmann A. G.; ao baixo preço
da energia; ao baixo custo da matéria-prima � à maquinaria elétrica automática,

VENDAS

Calculam-se as vendas para 1955 em mais de Cr$ 600.000.00.0
e para 1956 em Cr$ 1.000.00.0.:000.

CAPITAL

:notte.-a:àÍ!erí�ai;ta', estabeleceu .um_ no.VI> ;r.-ecorde de

I
Sandys anunCiou que a dec\),Ia-' veJ\Jcidàd:ei sobr:e circulo fecha{"

gero vertical dOI aparelh<r ,poderá 'do de 500 quilômetros, n'a de>

r,esultar de tanta importancia monstraçfuJi aé�ea, IanuaI \jja

para a aviação do, .mundo li'V1'e, Dayton, Iffetuand:o o peI'�urS() à

como foi a -prilmeir� máquina de veloddade roédia de 1.045 qui-

p.ropuIsão a jato,) aperreíçoada lometros hor'áiioS\.·o maior re

em segredo, durante' a segunda corda m.undial' precedJen'le foi

guerra mundial, por sir Frank �fabelecido- em maio último

WhitUe. pelo- capitão, Anders Westerlouns

EQU1PAMENTO

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

novo .equipamento e maquinaria procedente da Alemanha, e�o total de U.8.$16.800.000.
Somente o custo de substituição dêste equipamento já excede o capital atual.

. "GUIAS DE PRODUÇAO" FUER DIE SCHNEIDE
MUEHLEN - Der' StaaÚkolektor, Her�. Osvaldo A.

'
. .de ,Athaide, gibt hekannt,. das die' "Gias" de "Institu
to Nacional'de Pinho" fuer die Schneidemuehlen

,

rechtzeitig abgehplt werden mliessen, denn'- fálls si€

...•• nidit illliethalb von 90 .'I'agen nach dem Austelllungs
'. tag iíbgehoben wurden, gehen sic nach dem Gesetzt

.�: :.. :wieder an das Institut: zurueck was fuer·die Schllei

... ' 'demueller nur Aergérund Verlustwmit sich bringt;
.'

.

Die "Gias" fúer den Monat Allgust kqenneil I
'bis Oktober abgeholt werden, und die '''Gias'' ,ftier

> :den Monat SeptembEir rouessen spaetestens iro No
, :vember hérausgeholt w€!rr:len.

* Ações ordinárias •

* Ações preferenciais de participação
Total.

Cr$ 550.000.000,00
Cr$ 150.000.000,00
Cr$ 700.000.000,00 .

nol Exérlcito do Ar .sweco, ii. velo

Cidade mé'dia. de .976 quilpmetrosO MAIOR ESPETACULO
AEREO DA HISTORIA horários.·

Dias após a!) ;es.pétacular feiro
o majo'_' aviacwr Ármstron:g teu, I

tou superar o' s�u própriO riec>;)�

11ne, ocasiã,o' ',em que o seu aplXre.
lho se desintegrou no

-

ar, :;. 100
'

nletro.s do, rolO. O cadaver d·,)1 pi-

Farnbo;ro-ugh,
, Inglaterra. informa que, !peran
te milhares de convidados e jo�,

-* (Valor nominal Or$1.000)

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES OFERECIDAS
péssimas

OFERECIDAS PELA

INTERAMERICANA
DE FINANCIAMENTO E INVESTlMENTOS S.A.
Rio de Janeiró - Avenida Rio Branco. 81 - 4.° andar - Tel. 23-5880
São PaUlo -, Rua Alvares Penteado, 218 - 5.0 andar - TeL 36-3653

ASSOCIADO NESTA OFERTA:

As ações prefeúmciaís de participação integral têm prioridade a um dividendo fixo
.

de 10%. participando depois das ações ordinárias terem recebido o mesmo di�den
do, igual e integralmente na distribuição do lucro remanescente, seja por dividendos
adicionais em dinheiro, seja por bonificações em ações ou por lucro retido nas

reservas da Companhia., •

con'dições metoorológicas,
, maior espetáculo aéreol da.

. o loto foi encontrado e 1. 700 me

his� tios do. lugar dÓ- acidente!
tói-ia mundial. Ç1.a avi17ção - a

Exposiçã� Anual. de AeronáutiCa.-�'--

(ARGAS
Para Florianopolis

EXl'reS5D Blumeuauensc Ltda.

Fones: 1620 e 1752

G UT E N A p. P E T I T

DE, ."RO'PRJA FABRICA(ÃO
RELO'GIOS D'E' TODAS _AS ,PRO(EDENCIAS

15

oférece por preços, menores .a B A N C O M O N T E I R O D E (A S T R O S: A,
Rua do Rosario 140, Rio de Janeiro, D. F.

Unica (orr elor autorizado no Vale do lIajaí:'
ftEL�DaRla CENTRAL

i ..

/

de

HAROJ..DO REGUSE
------...-. '. ...J5llllfilfJJE;

.
Rua FlorianO' Peixoto, 95
Cp. 439 Tel. i639 I

Para consertos em geral procure sempre li I

�lIIIIIIIIlIIIimJllililleilllilhiiliOliillrilllllliilo.rilg.anlliIiiSiilallliiçãlillollliiilltiiiéilcnlliiIiiCiiliaiílidiili·°iiiiiilillieilllsiilitiiiadlilo.·_ilillliii__� I

S N R. ULMER lAFFRONT
RUA DE NOVEMBRO 383 1.0 ANDAR

BLUMENAU - TEL·: 1523 - - - ��_.-.

/
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•

que
Provável

quadros:
í'ormaçâo

OLIMPICO - Lange.. A.
-duci e Jalmu; Carvalho, Ar
lindo c Brandão; Nilson,
Nicolau, Adyr, II�iu(J c Re-

assistiu 'o Sr.·Carlos Q. Jalhay, na Eur,pa, o malch

nato'� .

A nosso ver dccnte de todos os

te fatores, o Diretor (!lo Colégio S,

Àntonío deveria providenci::r no

sentldo d _ ser Jllall�da' :rigoros(l
netrtrafidade, nao tcmando partido

--, Belo e .grandiDso espetnciuo I "as no V Campeonato l\1undial da
foi O Campeonab Europeu de R�· Futebol e Campeonato Europeu ele

mo, cuja disputa tive oportunldn I f-temo e tambem elevado numero

de de assistir em fif'.5 de agosto ':0 de fotogruttas que hstcu em dIa

éapital holandesa, Amsterdan, na (Co�clui na 2.a página letra LJ
magnifica Rala d" "Basbaan" ou

de estiveram reunidas as nuü� {'H

tegorizadas guarnições d,. Russla,
1>eferinüo·se ao "serntcn \da II!lr,- Suiça, Itália, Alemanha, Grã Bre.,

gr1a, que viveu também seu
• Hl tanha, Si.I�cla,' Findandili, Dinamar.,

ue julho" (Uisse ser o mesmo reld- <':11, e 'BelgiC3, filem d'a' Holanda.
mente brilpant(l, ,�laif� J:"IlPido """" Houve ellmínatórtns durante ir,,,,
o setectonndo alemão e constttul-: días, tendo os russos classificado
do por jogadores qu c abu=arn um cinco guarnições para as finais c

tanto da vio1c11C1;1.
>

t vencido folgadamente (l parco

Sem o consenurr dísse alII/ln " ·oito· gigantes, remando com 1",··

enrrevístaoo, fc;tar;m os magiar cs jl'ien
t'dnunwel".

desmorattzar a turma �ertn;;n1f'1) Referlnr1?",.se F Hr�r.!Hlzi!(;ã� UI.}

com .:� marcaeão de dois tentos ! e� certame, Hl jl'lltnT�I;': de elOf!1(J$ tr.-

iHlnpflgob 11(l� prrmuíro« Íntitf.lntIl1_." ve narn com .\ mcsmn. A l'aiH- alu

da batalha, l'"v-tindo. llll<is,' o qur da -qll!> nxeelcutu, [o'lIl II i!lc;�n'.·",
haviam feito CDUl outros adver·.�:)_- níente de possuir dilJi'!:n:;.nn:, um

rtos qtH.� n enfrentaram entre Ch�.1 !-HJJto reduzidas, 1o�1l,q é qHe
. o Br�sH. 'roda�:1a� mantíveriun � r- lJ(}r1� apenas (1U� ll'u l!�rr:{;:-i

serenou. ei!1111!)� e conrormadcs caóa párco.
t�ut('nicog� deixando trausparccu« Concluindo ;:iUi'.�: t1,'plHI'HçiHi::;. �

paql1elu fricl.fl tão sua, terem afJprl,

tra(h !J gra,11atlo sem grandes cspe
·c.ni:as de triunfar.

lr�'Vorecido:; pelas condições {_i{�

tempo (chuvoso} P. cOTI/:equeni!c"
mente uo gramado. oade se rmpu,
nhalH fisica.!ne'frte ao p�rigoNo t!!D��"

render, puueram Q5 alemães (\i�l1i

BANCO INDúSTRIA E COMÉRCIO DE SANTA CATARINA s� A.
rui "---= ,

L ..

lV[:ltrÍz: I T A J A I -

Fundado em 22 de Fcvereixo de 1935 Em!. 'I'elegr.; umco"

c-s 50.000.000,00
c-s 50.000.000,00

Capital .. '.. . .•

Fundo dú Reserva

c-s 100.000.000,00
�11 !3i54, mais d� ... Cr$ 879.000.000,00

l\GENCJiiS li: E§CRJ.'rOH,JOs. NAS PRINCIPAJS PRAÇAS DO ESTADO
Dli! SANTA CA'rARi NA, NO RIO DE JANEIfto 15 CURlTIDA

tflf!nte, de uns tempo s para cão
vem trocando ;;;. camiseta pela de

O;;mpico, d1'ndo ,. c;�te o:, tituloE
q'lte bem poderia "'nbt.e-!�l:; para. '.

stra propria bandeira g10 - fi qtre pertcncem. vestindo

Sâo duas atitudes l:r�rta!!t"]� Ut1e
- �:�1nisela. do T�nJal1dHré: para satJS

rner-eeern P. es-ítlca
- -

félÇáo ds todos os esportivas e pr'cs

tigÍo do tradicional EGtabelecü.!le�l.

JJJJiPOSITE' SIJAS ECONOMIAS NO 'INCO' E CON'rnIBUA, ASSIM, PA"
RA 1) AUMJ�NTO DAS POSSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO DA

- -.- PHODUÇAO ---

UM OBSViUtDOR
Este F1..1'tigC" esta assmado 1'91.'

direto!'e:; !{!Q Pa!mcira�_.. que rcrercn

daranl os !YJ!!celtos .
do art.i�ü!ig t

ta.

Viu ai!�d� D sr. earlos Ub!rnh�H
Jafhahy I_� Hlateh Austl'!a � UrrJ:�'

�I!a!. 112. cidade de Zur!.eI1 .. ta�;J.!l
do-o d� pOuc �l €1iPCeS$lVO. Dt, eU'l

luntQ SUIE!l!H!!l'\cano e-_}�tou lme�ls;-

swa espera em loja I

Venha i1dl.lJJ!"á .. la en1 pleno tt"balho.

Venha conhecer em tlção as (f!l';lCt,,

rÍsticas <{I.le fizeram da B EN D i X

Economat a lavadeira autumá tica
�

mais vendida nO! mundo!

Só BENDIX Economaf

lhe proporciona estas vantag�n!i,

1- automàficamente, enche-se de águo,
no seu nível certo e temperatura ade

quada, quente e frio.

2; - automàticamente, pela suo ação
agjtadora, lavo suavemente sem prejud"
cor os tecidos.

3 - automàticament-e, esvosia-sc paro

enxaguar, sempre em águo limpa, uma

ou duas vêzes, à �ua vontade.

4 - automàtícamente, antesde cada re

novação de águo, extrai a água da roupa,

pelo noVO e patenteado processo a vácuo.

P<:Ifenla' 9x<:luslvo da BliNOIX, garal'!tilillC
, por 5 an.os ..:.... qUlS:, em suaves movimerdos

o vácuo, tira a água �a roupa, depois ds

e"x"guQdo, sem amarrotar" $em quebrar
botões,. envolvf!ndo !iUaVemeflte- O' te-:id��
num proces,.", qV& elimina o f)rejudicial •
emtiqucu:lo "r610"•

•• > e m�i�' e;;fm. V�l!t��ên� g o BEN01X

Ect'IlOmot !'lati' necessita fj�t.!ção tiO solo

!I�m irisltlltlçiío e:;pedol. Trabalho com

QuolqlJer presstlo de ógua e basta ligá-Ia
em ql}!:!!qlJer t�rneira, poro que funcione

com tôc!C! a eficiência.

PEÇAS LEGIT!l\IAS
Ca,5a do A!nerlca.tlo g.A.

Jn�:t ,� Ú� �!I\I'.(�lllóIl. 4.]

SECCAO nOME'STICA
l!na 15

�

.,1e'· Ní.·1"-(�(ldji'i"1 ,1Ii�; .... () N I·� 1 r. :� �
-- _. - ,ASSISTJ,:NCIA lviEC.!\NICA

'.' _���'\ NOSSA DIVISA E' .. SERV.u.t.
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Rodolfo Vitor Tletzmann A.S.�.

l
FPOLIS, 5 (Correspondente) -

Segundo as informações procedeu
tes de todos os munícípíos, chega"
das hoje, as apurações de .votos,
até ás 17 horas, apresentavam o

seguinte resultaoo em todo o Es_
tado de Santa Ca:.a':ira;
Nel'eu R"mos .- 1l1L22! vot is:

Saulo R.;.mos - Z;;. 667; Adorro
Konder - 1.6.232; Aristiliano Ra·
mos - 16.353.

FPOLIS. 5 (Correspondente) -

Até ás 15,30 horas de hoje, Os re

sultadoc das eldções de domingo, João Bayer FiUlO

ultimo. eram cs seguintes: Nereu Votos em branco
RilTÍlos - 2,Mo: Snulo Ramos

2.475: Adolfo Konder - 1.658; A
z'istiliano R..'1mos - 1.313.
Para -Preteito - Osmar Cunha

(Alinnça Social Trabalhista) Aliança
2.121; João José d{;o Súuza Cabral U.D.N.
(UDNl - 1.572; Ma>l"cl de Mene- P.S.P.

Lopes l{iei''-2 (PSP) -- P.D.C.

S.a Secção. - SOCIED�E ATI' P.D.C.

RADORES - Votar� 11.$ etetteres Harry Bauar
SENADO FEDERAL

21

Nercu Ramos ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

LEGE�AS
lu

Í".S.P.
nocha AmaraI

V.D.N.

Aderbal Ramos
.2G Leoberto Leal

Nercu Ramos'

Or-landb :arash
Rodolfo V. Tietzmanll

p,n.C.
115 llarry Baucr

{iI s.a Secção - (RIO MORTO 0_; .Ari.tonio :Mateus
20 ESCOLA MUNICl\'A!.) -- Votaram

.•

129 ';lelto�es

066
110

'27
4

7

12.3. Sccção - (WARNOW - Es-

39 cota ,Estadual) � V"tar3llJ. l]ll)
leitores

'-'SENADO FEDERAL

Saulo Ramos.

Adolfo Konder
Aristillano Ramos

Votas em branco

41

ea P.S.D.
til U.D.N
20 P.T.B.

P.D.C. iJ.D.N.
Afonso W. Júnior

53 Celso Ramos Br.an""

HercHió Deecke

39 .I.�",
1

'"

:l Nereu
o

Ramos

l.OU Saulo Ramos
FrancIsco B. G:::lottl
Rodrigo Lobo
Genésio de N. Lins

230 Votos em branco
�G P.S;P.

111.

Adolfo Kondex'
Aristiliano Ramo:>

Voto" cm Branco
Votos anulados

GA..",lAB,\' FEDERAL
LEGENDAS

SENADO FEDERAL

40

I
Harry Baucr 22

ASSEMBLEIA t,gGIS%A'I'IVA
o

, ASSEl'rmL'i�IA Ll;!GISLATIV/1.

LEGENDAS LEGENDAS

67 P.S.D. -"'17 P.S.D. 53

68. U.D.N. 62 U.D.N, co

59 P.T .:6. 3 --....--------...;..-'-.....-'---'-�----

67 P .n.c: 1&

lG P.S.l" 20

]. .Votos em branco ""

P.D.C.

230

zes - 768;
259.

Legendas. partidá.i:'I3: - Para a

Câmara Federal - Alinnça Socia!
Trabalhista - 2.690' UDN -

,

1.554.

Votos em branco

Nere* Ramo�

31 Saulo Ramos
54 Adolfo Kondcz
., � Aristiliano Ramos

21 Votos em branco
- S "{atos anulados

,brancl>

Rodolfo Tietzm�nn 1931 NeÍson Rosa' BrásU
Elias Adaime . 790 Paulo, T. Fontes

União'Democrática Nacional ',I Paulo Konder
�

Bornhausen,
Afonso Wanderley Jor. � 24. I Luiz de'Souza '" .." .

56 O M
'

id-) A
;

d Ii
Celso Ramos l3l'am;o 3,. elodorico Moreir.

'

'93 RI, 5 { erin- - Po- assinatura e icenças. Jorge Lacerda 209
\
GerMrd Neufert

96 lícia está agora escla�e�en-I Ta;n:bem foram acareados l Hercil�o' Deeke 2366 Achilles BalsID1
23 do pormenores das .atlVlda-l Otaeili.,

Santos e Paulo Bo- Antomo Carlos K" R!lis 22, Br.uno R, 'Scblompe�
1 des da quadrilha qu falsí- drigues homem apontado Fer,?ando F. MeUo

.
6t Osmar Dutra

�.. � ,
'
.., Jose de Lernes Rodngues :22 ! Arthul" Slewert

348 ílc�va Iíeenças para ;mpor- (como sendo o prmeípal m- Partido SocIal Pro{resSista I Wenceslau Borini

74 taçao. F_oram �elÍas dIVersas, termediário entre os nego- A�gelo Novi 51 �.T.B..
56 acareaçoes en,re os comer- -, -

t
'

f
. ,. 1 Cid Rocha Amaral '07 ,Tdmo Vleira�rubeU'o

.

' �

f
. ';' ..J

Clan es e os ��clon_arIOS oa Claudio Borges;
, '73.: Fulvio Emendeeríer

!: Clantei:r e. u�clcnc.nos �:l, CEXIM. Otacilio disse que Partido Democra.ta' Cristão l Woll:-ath Weég
23 C:EX1 '. Implicados, tendo Paulo se comprometera de Harry Bauer 1791 Maimel BertOncini
1 Sld? mais demorada a dz arranjar as licenças que

Antonio Mateus Krieger

17l Pa�slO Cídadtl, '

RUI Marcondes com Glay fossem necessárias desde Votação NomináJ J�se. <?UgneT "

346 Apare c'!'do Rosa, no decor-' ." DlomSlO Mondardo
.

" que dessem CInco por cellt0 Alfredo Campos 730, Francisco Canuír" :Netto
rer do qual o pr,lme:ro can-

.

do seu. valor. Teve confian- Antonio Ribas 91; Rafael Al,Vcs, '. '

.

.

f ta feita che Augusto Bressola
39 essou que cer

.

•

-

ca porque no escritorio de Edmundo R. Uodrigues 1 ; HipÓlito. Pereu-a
,

gara a mandar confecclO- � ,

'Elpi{uo Barbosa
.

24
Hermim,o. Menez"/I.,.Fo

2Z nar carimbos para falsifi- Paulo, estavam sempre o Herrnelino Largura 2
2 cação e tambem que trei- bancario Pereira Cunha, 411

nára com Glay afilIl de ver HerbertTorreão e Rui Mar- i3

quem falsificava melhor a
Fo.

José Bittencour�
José Paglloli

o Lessian :f<'lorinski
Manoel Bello
Orlando Bertoli

iEslá sen�o esclareci�o O crime
I

,da lal siticaÇão �e li c e OCU1Legendas para li- Assemblêra Eó

tadual: - PSD - 1. 852; UDN -

1.237; PTB - 753; Legendas para
a Câmara Municipal: - PSD -

.•

1.178; UDN - 989.
. FPOLIS. 5 (Correspondente) -

Atê ás 18 horas de hoje, eram O'

seguintes os resuttados das uití-nas

apurações, para Prefeit'v: Osmar
Cunha - Aliança Sccial-Traba'lhts
ta - 2.371; .roão José de Souza
Cabral (UDNl - 1.668.

DEPUTADOS FEDERAJ8
A.S.T.

Aderbal Ramos da Silva
Leoberto Lzus Leal
Orlando Brasil
Rodolfo V. Tietzm�mn

Benj/!.'1lin G;!l1ott
10 Rodrigo Lobo
1 Genésio Lin,;

l� J. Rayer F.
6 Votos ':;ffi braneo

Votos anulados
o

58 Eleitores

Joaquim Fiuza Ramos

Leouerto Leal:
l'rer.eu oltamo.s
Orlando Bras.il
Paulo Carnciro
Serafim Bertasso

115 258 129
7.a. Sectao - (ARAPONGAS -

61 Escola Estadual) - Votà:ram. 174

.69
57 SENADO FEDER-'\L
16 Nel"éu R<tmos
1 Saulo Ramos

74

31 Adolfo Kom)er
U.D:N.

Afonso W. JúnioJ'
Celso Ramos Branco

;rorge Lacerda

Hcrcílio Deeke

1fernand-o F. Mello

C.�MARA FEDERAL
LEGENDAS

25� Arlstiliano Rat;noS
Votos em Branco

Votai'<. anulanos

Caçador, 5 (Corresponaente) -
,!'oram o� seguintes os resultados a- P.S.P.
purados até agora de 12 urnas: Pa- Angelo Novi 2
ra sen-�dores - Nereu Ramos -

Cid Rocha Amaral 1 DEPU'('ADOS FEDERAIS
845; S1'.ulo Ramos - 788; Arlstília- Claudio Borges: 1 ALIANCA�
no Ramos - 702; Adolfo Konder Aderbal Ramos da Silv::.
- 665. P�.ra a Camara Federal - ol Orlando Brasil 17
Fontana - 620; Monsenhor LObrt) ..

!loto - 515. �ara. a Assembléia Es-
.."�����i���=���i���

tadual: - Slque;ra Belo -:- 797; ó�
Coelho dl� Souza - 512; Zam Gon- ��DOMINGO _ 10 DE OUTUBRO DE 1954 _ DOMINGO

Z�i�GU��:. 5 (Cor�e.spondente) --I i f E S T A DAS M U L T I D õ E S
'

Sao os segumtes os resultados das ��
apurações de '2Q urnas, durante o �� na S. R. Ipiranga - Itoupava Sêea - BLUMENAU
dia de {)ntem e hoje: - Nereu

:aa-I
� ( -d de E

'

1° d 81mos - 1.500: Saulo Ramos - ... �j omum a vange lea e umenau o

�li�:� ���� Ko;:;r
- 832;

Aris-II DandJ prosseguimento aos festejes do 1.0 centenári0lLAJES, 5 (Correspondente) _ ��de SUa fundação, convidamos o Povo em geral para a

Até hoje, lIS urnas apuradas apre·' *iFESTA DO LANÇülENTO DA PEDRA FUNDAMENTAL

sentaram" os seguintes resultados: I i�DA NOVA IGREJA EM ITOUPA.'V:A. SECA -

BLUMENAUINereu 'R_mos - 1.954; Saulo Ra- �� A D' t
•

mos _ 1.605; Adolfo Konder _. �� Ire .or�a. _

912; Aristiliano Ramos - 620.

I i .'
A ComlSSao de Construçao �

CRICIUMA, 5.-(Corrcspon<!-ente) �� A Comissão de Festejos �
- Si\o os seguintes 'os resultados �. ,

ii" PROCEDENTES DE UM PLANETA GRANDEMENTE DESENVOLVIDO
das ultim4s apurações eh ,pr�itol�� , -,.--. P:R.�.GRAMA- §i OS "DISCOS ,VOADORES" _ OPINIÃO DE CIENTISTA ALEMÃO

. de domingo ultimo: - Nereu Ra- i Ato re!iglo� _a. rua CeI. F�ddersen p
mos - 2.484: Saulo Ramos - ��9,OO _ Culto campal no l>ocaI da. futura Igreja I

'HAMBURGO.5 (UPl - "Exis� i esses pilotos não

desc:ja.riaru,
um ape.t"f"'iço:l.�1ie:nto do's. "V-7",

2:"t3il�; AdORlfO Konderl -3991.40.2: A-11� Lançamento da Pedra 'Fundam,ental da: Nova 19re� tem os di.scos voadores e J:1ep.re- contacto. algum com as ct'-latura'S roguetes -alemaes do fIm da

ris mno amos - .. li 'sentam' pela menos dez põr- cen.', Lerr-estres. Encarando uma ou- guerra, dos quais diversos pro-

�� ja com a presença dos dignes senhores Paraninfos. i to do:;: engenhos' observados nO t�a ;possibi11'da.de,· ',I'ecu.('dou O-!tÓtiPOS, sc,gundo::J< cie.ntista t<rria Lauro-Lopes
Resultados das elelciies ;no mu-I �� F�s.ta PO,!Rllar na S. R. E. Ipiranga

I
céu". afirn1'Ju O< profeo.swr Hcr- benh qu-e, os discas observados zaído nas máoa dos. ruS'.3QS "m Lenoir Ferreira

nieipio de lndaial 1110,30 _ Início d� .Festa Popular abrilhantada.por: Ban-
' nan.n Oberth, -especialista à.1r�-, 'pooeriam sei.- consid€!l'ados C'.Jmo 1945. I .MIguel Daux

."""".0"""""'''''.000.0000000.0.<00.0'0",.000... ,:Ii das de MUSIca. Haverá no local: - Dlv.ersoes: _
" mão em Jegust-es '{) presidente de ___

c_�.O.oeOO�.""".o"".,,,,',",,eo.__

.� � R d !lonra da. "Sociedade Alemã. ifl! ---...;.-;._.----------------�....._----.,_;,-'--.�------... - ......�---'--...

,

( A R G A S �� O a da Fortuna - Rifas - Carroussell - Jardini� -"Istronomia�, cm Qonfercneia
\ � Infantil - Teatro de b:mecos e outras surprezas. � t'E:'ali7,ada. ontem i:t. n()jtt; 11!""t:a.

Pa ra Caçador II' �I Ref:ições '{l bebidas:. Churrascos, galinhas, canja,ni cidade.

� salSIchas, pratos sortIdos - Barrllcas de Chopp, Acrescentou Obcrth ser possi-
Expresso Blumenanense Ltda. P Cervej'l, Vinhos, Refrescos, etc., etc.. �� vel, na sua opinião, que €':;;'3I<S

F 1620 1752 � 1I� ..,,_' en!l;-WlOS tivesscm eql.li'pagt1:1Sones: e � �.21,00 - SorteIO da "Gr-an'l.ll'" Tômbola" e "Rifa Gigante", de criaturns semelhanws 03.0>; Sé.-
��·i�o,o�OOOO9QOa•.,."oo=, i'!l t dA".'0 o o."" o.oeo.o•.,.(,"".o.""" lI� com en I\;ga Os DremlOS· res human':lR e pro:Pô's. êJ)ara ,I,,.

F I
� E, N T R A D A F R A N C A. .

-

"

5;gnar ,f.ssee ,sêres qesronh:ccidol"
• I) t0clao "uranidatr, '.

a ou C Om a §�C{lnduções: Da cidade e dos diversos bairros haverá con-
------

it
d'uçãr:. em ônibus para o local da feste inint-er- Os

.

"uranldas" prOl.'ls-eglliu <}

,
. cientista alemão, píOVa'lélmclI,tH V;�m tomalld!a vulto cada ,menta de relevante destaque

ruptamente. � estão adiantados em vários vez mr 'or o interesse dos só- I deve-se á iniciativa da� SU!l

VllPrgem Ma r-Ia Das seguintes cidade!) v!zimas partirão onibUS§ milhares de '�nos. com referen: ciOs da'"Sociedade Drámatíco-' Rainha, srta· Jurandír Mar-

, .:especiais: Brusque, Gaspar, Balchior, nio do Testo, I�daial, cia à 1l'Jssa. éPOCa. Musical "Carlos G0I!les" em ques Vieira, filha do conc12í_

\�§T' bó B e<!'t Ib" P 'd t G t '1' R' dSI' , torno do �n.nde Baile das tuado comerciante sr. Mar-
i 1m , en la, lrama, reSl en e eu 1'0 e 10 o

U'I
SuO'criu o p'"ofe"�<I- 01 c-"1' D h

.

t
-

e l' 'oues Vr'el'ra, el,_roI'ta ',�mbelJ)
� o,',. ,", ,4 "'�. , ••

"t "i-U an �s, que!3 r,ca lZarti -

�

�Estacionamento de velculos: - Orubua - Rua S. Paulo

I' para expUca.t' pór quI>. nCl1hlLn'I no? próximo sabado, dia 9, recentemente, na cidade d.?
REGG:IO E:M�LIA, (�). - A .�} Automov,eis - Rua CeI. Vidal Ramos e Tra- "disco voado!''' ee espatifara justificando.Sé) esse interesse Brusque, "Mis.s Elegancia" do

bemiadelra. �osma,. �QnCml, de g�vessas.' . 00 co.ntra a terra. que os pilotos pelo fato desse acontecimento Vale do Itajaí.
11:8 a.nos de: l�ad"" Vll1 e con"er- �� _ TODOS SAO BEMVINDOS __ �2 pode:ri?-m' tlÜvez ter, I) _P'€rleitrJ social c!:l1?tituir a not�. chIe
sou com a V!rgen:' no a..d:-o da. �� §� dommao. das suas rna.qumas e de elegancla qu·e o tradICIOnal
catedra1\ de RegglO Emlha, du-.��, �i qUe .por um motivo que a 1nt<!- grêmio sempre zelou como
ranto uns quarenta minutos, na

I �;��iil'������=�������i����i����it,,� 1igencia humana não co.ncebll�ia, tradição, E esse empr'2endi-
prosença de Ul!laS cem pessoas.

'
.

A bOil'da'Jeira, quo vinha sofren-

t;ni�:S��b�l��l�::,���!!�l:b�� Em NAva Acareaç,aAloo ,.,0 «A-n'J·osamente curada quatro mes,e� ..",
antes, ifm Loreto. quando. a. Vir-

�:�ir��t:P:::�::üP�tric�:U;�:'Negr:OI> E O 00ene�r'a'"I' Me"ndes:;�et;.�s�� ;.�!����a. IES!a ;r�i���� ; ,

'

,.', ,

;:d::{ ,�Ii,,"a "� ad,o '"' ".

i -:0, r��!�!) oF!'�!���..,!a!�,!!� !�!!�!'on!O o !����r ��J.uri

'I
mente hoje, a.lnda a.ntes das 12 do. no Ministério da. Guerra., oon· tQX Co'rdeiro Guerra., ju.nÜl.m€lllte I Os dois p'arlamentares
!loras será realizada a a,.car.eação fo-rme fico:yu assen,tado !pelas au- com o delegado Diogenes Sarmen- ser lQ·uvidos pelo; juiz ,sumariar-

PEÇAS I,EGlTIMAS do general Angelo Mend� d,<e toliidades policiais com 00 res- to de Ba1rro's, oéstev;e. !IliO Ministél- mente, desde que. Ca'.5O! sejam
Morais com () "tenente" Grego- ponsáveis pelo lnquérito- P.a.licial r40 da Guerra, 'Onde manteve reclIeitos; a Câmara eonceda

Casa do Americano S.A. rio FQrtunato - foi o que a" ;Militar.' pl'oIlOnga!da palestra. coim. () ge- permissão. Em caso cr:mtrário,
Rua 15 de Novembro, 413 diantou a reportagem I) titu',al CONFERENCIA COM neral Fiu'lJa de Castro'. Durante ...mbos serão. obrigado.s a co.mpa-

r..lIIIIIII__IIIIIIII .: "da pivisoo 'de Polícia Técn:ica. FIUZA E CASTRO a conferé�ia aqumas. autDrida-1recel' perante o Juiz da. l.a Va-

des resolveram rea.Uzaro a ' aca- ra Crim�n'al, de vez que são, .a-

r'ação de Mendes de MlQ·t!aiE 'pontados como indiciad>,)s.no pro- Eis ã razão parque os só·
com Gregolio hoje. àntes do cesso. cios d:). Carlos Gomes .·<!?stãó
meio dia.

.

1 l N.o decorl'ex do dia dê ontem, decididamente dispostos a <1-

Segundo conseguimos apumr nenhum depo.imento foi ouvido,) p:.Íar a iniciativa da srta . ..Tu- CAMARA MUNICIPAL
() represe,ntante da Mitilstério na Divisão de Polícia Técnica randir Marqu,:s Vieira, pres_ p . S . D . 1.408
Público e o delegado< IproC!eS'San· Ime{)OupandOi-se apenas, as auto- tigiando taml)em

• a comissão U . D .-N . 1.879
te d'a Policia Téc.núca fizeram na rfdades daquela 'especializada em de festejos daquela aristocrá.. P . T . B. 697
ocasl';;·O amp'� ....ela...·� .:1_- i:liU- aprontar o rebtório que será d

I
PSP 466'" J1J. U'� u:<t<I tica socieda e, que y:;:m en- , . ' )o--

gências l'fealizadas poi:l aquela atlviad_.JI a. .1ui:oo. vidando OS maiores esf..rcos P .R. P. 158
�pecia1izada ao presidente do Os delegados S.ilvio- Terra e

para que o Baile das Debután- P. D. C. 280
Inquérito: PoJoJ.iCial Mflitru-. CGnclui na. .2.a. página letra E} t:�s se revista do merecido êx:- P. T . N • 293

LODI NÃO SERA

r·
�.2"0"".o.o.o_o""""""'.o""oo.o.e.o"".o..,.".o•

.,."._""'""_�""oo.o"".o""o.o""oor,..,,,ooooo00.000.0."."'_000.0.00<'''''1
_ .........o�o.-o.o-.a.oe�oe�'MJOO�O'Cl'O�-'O�O.OOO.O'OIf04l(J.04O�eo�O.ae<Mo.�.o� ..o.oeo.a.I)�.0t4C4�o.oe04J

OUVIDO o

0.5 responsáveis pelo- 'InquéritO' O MAIS VARIADO ESTOQUE DE .PEÇAS PARA CAMINHõES E
Policial. .lnsiaurado po;ra' apurar
<:J atentad.Q da rUa. Toneleros em AUTOMO'VEIS, A' VOSSA DIS POSIÇAO

��:r::ii�o��oe��f�:m�:�:�: i COMERCIRL VlclRIl DRUNS S I I��;:;�§?��!:cE
..

. ,RU� x�v 'DEtN"OVEMBRO, N.o 92- 3 �
II

vil' lO \:l!eputado Evaldo< Lod�. Is� �

t.:)' porque aquele pal'iam�ntar se B L U M E NAU '
_, SAN T A C A T A R I N A

encOQtra !eln Minas Gerais, as

sistindo <!1 apuraçãol das eleições
O não chegará. aO' Rio em tem- �

po de prestar seu de.poimento.
No ,>entanto (lo inquérito será

11'J-je remetido' a. J'ulzo-, éom un'la

() sr. Orlando. cópia do depolme·nto prestado
pelo sr. Euvaldo Lodi, ,no In

quérito Policial M�1itar, na. Base
Aérea do Galeão., anexado 311S

autos. '

NÃO ACEITOU OS
CONViTES.

1

2

1 Aliança
47 U.D.N
3 P.S.P.

:P.D.C.
'"'" V. Branco

26
53
6 Francisco B. G,üotu

"o c : ROdrigo Lobo
4

.

Genésio' Lins
__

I
;roão Bayer Filho

1.29' Votos em branco
Votos anulados

CAMARA FEDERA):,
LEGENDAS

II!

174
DEPUTADOS FEDERAIS

Oscar Danava
Ricardo Witte

Não·· desejam contato com
habitantes da Terraos Mario C. Mello

Dalberto Carvalhl>
Alfredo Cherem

Valeria Gom(Os

,Flavio F'::.rr3ri
Helio Peixoto
Ivo Silveira
Heitor dc A. G.' 1!'1)

to e brilhantismo'). São as se,.

guintes as debutantes que· des�
filarão nO Baile da Primavém.
cujo' acontecimento social es_'
tá sendo ansiosamente aguar.
dado pela soc1edade local:
,srtas. Heloisa Helena e Ceci-.
lia Marilda; filhas do sr. E.,.
milio A. Sada; Valeria Tava.
res da Cunha, filha do sr. Ma
rio Tavares da Cunha ;Melo;
Ilka Ro,epke, filha d.:). sr: HeI
U1uth Roepke; Yara Guima
rãi�s, filha do sr. Aéary Gui
marães; Ilza Laus, filha do sr.

Jaime Laus; Rita Toenjes, fi
lha do Sr. Hans Toenjes; Ri
ta Kkser, filha do sr. Hans
(ConcJui na, 2.a pAInDa 'letra M)

.

Romeu Pereira

Edgarâ Muller
Bernardo \Verncr
Eugenio Bruc1!;e.hner
Aldo de Andrad2

LEGENDAS
(AMARA FEDERAL

f O R D

A.S.T.
U.D.N.
P.S.P.
P.D.C.

2.174
2.653

85
196

CAMARA ESTADUAIJ

Srta. Yara Guimarães

P.S.D.
�U.D.N.
(p.T.E.
P.S.P.
P.R.P.
P.D.C.

1.022
1.465
1.378
624
210
.39B

NUNCr=l EXISTIU IGURL

PA R,A_•.fER �D1rS,
ECZEMAS,
INFlAMACOES,

,

C O C. E t R AS,
F. R I '1:. I. R AS,
ESPINHAS, ETC.

(

Fraude alarmaRte nas importações
Rêde de contrabandistas em atividade no país
RIO, 5 (Meridional) - O go- na, tomasse enérgicas providen-j s;a reportagém que a frauck fis

\'crno, ciê.ntifica:'do de que vêm das visando à. comba.t:er a. rI'au- cal na Briasil assUme caracteris
aenlllo introduzidas árregula,r- de fiscal nesse camp.o de ati'd' ticas de uma verdadeira institui.
mente no, país mecca.dorias imo da.des cla:n:destínas através de ção nacional, tal a sua amplitu
portadas

.

para fins C'.):m!!!IrCia,is, uma ação C'.)mbil'lada dos vã· de e ,(lo númeIt;)' incomensurável
sem Ja: necessá.ria lticença. prévia, rios departam€iIltos incumbidos dos que a praticam cotidiana
pois estão ,os m.ercadQs do Rio, de velar :pela arrecadação dos ment";. sob todas as formas, em

��o Paulo e outros sU'p1"i.dos de impostos f.e:rderai'S. t.odo.s os pontos 'tio territoorÍQo n·a·

grande quantidade de artigos di- Nesse sen:tido como já noti- ciona.l•

.,,re�.)s, tais como reIogios, ca· damo.. , () min.ik:ro da Fazenda E acrescentoU
n'tas-tintei.ros, gela'deiras. ra- e:x;pediu uma circular dando- iOO- Ba.ndeiI'a.· Vilela:
dios, etc., sem que as estatistl'" truções às re:parlições .:mbordi- - No qUe diz .reSpeito '3.'JB im
eaa 'Oficiais registnem essa'S imo nadas. nentro do llerum.m'!l:nto° do postos de importação, .a fraude

l>orlações. tornündo, assim. evi- governo d'el defender o comércio fiscal cada vez ma.iS se! iCOCPan,de
,jante 'a .cxistencia de; uma vasta honesto d:. conéorrenciã desleal .sem que até .aqUi tenlha. lsild<ll pos-
r'êde de contrabandistas que es- de aventureiros. sivel ao m.enós reduzir os seUs

tâ;. agi®o em larga -E;.sca.la � I danosos efeitos, €f isto porque,
ciervindOi-se de todos os meios

I
VERD.AEIRA. INSTITUIÇÁO num p",is como () nosso com

pJ-ssiveís para, a realizaçãO! dos NACIONAL uma. -e."tte'll'Sa unha. fronteiriça e

!WUS cr.imi.n.osos (lbjeHv.os. - dL- A propósito, o diretor das litoranea. desprovido ue meios

terminou o Ministé.-rio Pa. Fazen- R:en;das !n,terna.s decla.J.'X)U. à no'S� fie oo:n'b:olél. ,l.:,� ,_.�....:J.&

x-_

Pecas o;t ra:
1

IMPORTAÇAO DIRETA

Agentes "A U S T I N"

CHEVRO LET, fORO, G. M. c., OOOOGL . JEEPS, INTER
NATIONAL E. MOTORES HERCUtES c

Por outro lado. (). de;puta!do
Dantol'L Coelho r.€cebt'u varl'J3

convites das autorldade'S da. Di.
visão dei PoUci::l. Técn.'1c<'l, paJ'H
tlelpôr � in,quériro� :mas :não deu

� .•. �"
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