
Não há exemplo no Brasil
de que na atual luta política,
um candidato ao governo do
Estado tenha sido eleito com

despesas tÚ'1 m.vdicas. O po.,
vo pernambucano está rece

bendo com dcspreso ,e pilhé
ria ';:sSas ar-usações dos adver
s,hios contrn [I J,;:úrc: do pleí,
to,

Na vespcra e no dia do plei
to iodas as estacõe-s de radl»
transmitiam de meia em meia
hora nota, na qual se determi
nava todas as facilidades :O;""
ra o. transito dos veículos de

qualquer natureza", Jngag..lt}fl

�t�!��?ii,,�,"i:���:r:� Derrocada nas fileiras de Adbemar em' 5'8-0 Paulo
�'N.enhúm homem público

faltará mais e,u Pernambuco
CUIDAM OS "JANISTAS" DA CONSTITUIÇAO DO J?UTURO SECRETARIO DO ESTÁDO _ � INGRES�

ú:m á paláv;ra enpenhada, O SO DO. PREFEITO BANDEIRANTE· NO· p, T. E. - PRO'XIMO SALTO.: PRESIDENCIA DA REPUBLICA.

povo pernambucana comp1"i:'- S, PAULO, 6 (M,eridiol1a1) ridionál saiu "u campo, mau- sua, confiança absoluta na

VI-l
tal' gUtf a e�-e'mplo da Prefei_

endeu e nos fês justiça dos (�. - Logo que foram conheci_ tendo cOIltacto COlll "arl'os 11'- t J. ...
, _ ona, enquantO oS parLidarios tura, será constituído um "se-

levados propGsitú�: que nos a- dos os :!lrimeil'OS resultados da deres politicas em evid:el1cl:l ,do sr. Adhemar de Barros já cretal'iado técnico".
nimam a .1uta�' 1. "'las bôas cm'- apuração do pleito na capital, particularm.ente da campanh'l c.:meçavam a inquietar-se, te.'- PRESIDENCIA DA
sus naCIOnaIS, Nesta 1101",1, a rep,ertag,em da Agencia Me- "janista", que não .escondiam merosos da derrota. REPUBLICA ..

_.,�._��_ .. -:-: ''';:_'�''''.-�--.. ,

�-,-,'-'�'+--:--'-- . F{\LAl\-1 0& MJ)ERES
,

O de:rmtado Castilho Ca.
Entre ?s:'pblitiéc}Si 'ouvido.s BhlI;",:poF s�lit'v{!z,:,:il:úhlií�stdtt

pela MeridIOnal, destacamoa assim () seu pensamento:
,os srs, Emilio Ca:tlos f.!. Casti- "Não tenho duvidas quanto
lho Cabral. tenqo () presiden_ à vitoria do sr . .Tania Quadros
te n.acional do PTN afirmado Porfirio da Paz e Auro de

categ:�ricamenfe: Moura .Andrade. E ,estou'- sa
".Ia :estamos, neste momen_ tisfeito porqU2-. considerõ" a

to, CUldalldo da estruturação eleição do sr, .Tanjo Quadros
da' campanha municipal para "a solução pacífica". p:n'qlle a

completar no interior do Es- vitoria de qualquer dos ou

tado. a renovação iniciada na tros candidatos abriria no Bra
Capital. De- resto, já' estámos sil um novo ciclo de pertur
estudando tambem a Sucessão bações'·.
presidencial", Inqüirido se acreditava es.

SECRE'l'ARIADO TEC_ tal' o sr, Janio Quadros, incli�
�O nado a candidatar-se aO pIei-

A !Jergunta se já cogitavani to presidencial no nróximo a

da formação do'), secretariado 110, resp0:ndeú o ex:presidento
- certos .que estavam da vi· da Comissão de' Inquérito da
toria - o d'el�utado Emilio Ultim� Hora.
Carlos respondeu: "Acl.'edito que. não, embora Nações lJnidas. 6 (UP) A po o US{)i de. armas atomi'cas "

"Não há n!�nhuma sorte de tenha mtli�os fatores a seu ra_ :1rã Br:<€ta,nha 'P>rometeu �tudar. tia bomba de hidrogen'iÜ'.

eornpromisso do sr. Janio Qua vaI', inclusiv.e {! evidérltemen_ a nOiVa proposta raà desarma... ! O Ministro' da .Tustiça frances.

dros 'para a composiçã,;) do seu te, a. vitoria em S. Paulo". menU> 'apresentada pela União Geurin de Beaumont, mostrou.-

(CoDclul 11" "J' n"glno l�trQ D) se'cre' ar'fldo lna'-" os�o fld' "11 RADIO DE ESPE �;";"iéticá' }lOrem "reveniu que
1
EC rilah; entusiasta acerca da

2.202; i\dslilinno R?mo-s _�
_ ... �..

"' N_ ...a ... 'l' P. ... �l: .L(. h , a:;", P�!'i J l� .. i:.._ .....l./"V', J:-'

RANÇA t in1eru_:ã:oi rnss:lt talv-ez seja fa- planp soviético.
.

A noite mlintiveln'os contac- �€il' cóm que se ponha de ladol o <II!: digno de toda

��;::���:[t�eo�a�::��:� ::�;�;:�m;�;�i����:r�: ·Mendes' de Moru's' ·'·revela·resultados das, ,apuraçoes de taníca a!Jresentada. em Lonà.res 'I '

ontem. Contudo,. todos man-lua prim:;v.cra passada durante G;

I
.

tem 'r.escrvas ,adiantando que f1'. • '� .

•

t G'
·

�;��k.(��ar�b��t�fu:�l�� i�::!�o;:��t�:o !A��:�;,O, encoo ro' com reUBrlO
girão os prollunciamentos. [1 fl'ilCal!zaçMI de. uma c.olTI1SSaa I .'i,

INGRESSO NO PTB pravisori3. do ConS'ellm 'de S� I
' .

.

.

Faland':J- á r,�portagem na ;;llranQfI., ,li;; potencias mundialS RIO, fi (Merl(:11o'nal) ;- _

O

tarde de ontem, destacado pro-I p.ompletal'Jam a mi'tade d-e um

I g�neral Mend,2s de MoraIS e�
c�r trab�lhistfl, afirmou ql�e p.lan'" de <1psarm�:mento conven.'- VlOU eart_a ·ao marecI;al Eur�:
O sr, JantO Quadrog, logo apos l:ou{!do'. ::'eí3., Sf!l'uuda.. �<j poten i co Gaspar Dutrl!-..:.pe_dmdo re,,;
scr diplomado governador do elaS tCl'rrUnUl'lllm a. totalldade. do! posta da comumcaçao que lh�

Estado, pI'oclamará
_

seu in. desarma.mp,nto ..,. se constituiria: fês f,nós o almoço em Petró

gresso oficial nas fileiras' dG uma. comiS'.:;ãQ permanente iD- • pclis, recebida por Gregorio
PTB, Mais tarde, em c-ontacto ternaclonal de fiscaJizaçãQ, F'crtunato, '!risandó O ex-pr.e.
(Condul na. 2,!I. pâglna.· letra. C) pI''Osél'êV"cnl<lo-se ao:, m'Esmo tem- sid-ente da República:

quando aS úrnas já se pronnn,
cíaram de maneira tão catego
rica, p,IS'i:1 aÍlt'lll.ar que de a

cnrd-, cc m os meus sentimen
tos mais íntimos, não dtstin,
guir.ei vencidos Ou vencedores.
Pernambuco pela união d3
seus filhos há de d,>est�mp,e
Ilhar fiélmente o PWlcl do des,
Uno que lhe reservou nesta
fase da vida da politica na

cio nal", E conclu:u dizendo
que tudo- ÚIZ crer 'lU3 a víto,
ria do S1', Cordeiro de Faria
será 1101' 30 ou 40- mil de (11-
ferença.

De Comunistas TentouUm Grupo
:mo, <> tMeriü,J ,-- () ":Olá.

rio tia �loiu:1' ):l.,Uf.::i�:. que um

"grupo de eomunistas tentou
õntem invadir o rOl'um da to.,

calidade ·flumi.nense de Nova

}guac:;ú com a intensão de a

)}oderar·se das {unas que ali

se encontram gL1ardada�, F')

ram porém repi?1idos - adian

ta o jornal - ]:"",la polícia não

se verificando nenhum» viti

ma, Chefiou os nrruaceiros ()

vereador Joaqtlhn Freitas, enn

diaato à reeleio::ão pelo PSD

com o !1IJoio d']·; comunistas. A N O X

��- O l\!J!NSAGEIRO
BLUMF..NAU, (SantaCatarlna) - á.a

BUCO DESEMPENHOU FJE'lMENTE
,

,
.

O P l DO DESTINO DA VIDA NACIONAL
Desmente o �overDa�or lelvino
as acusaç ões �o sr. �Ieolas

PE

RIO, (; (Meridionül} - Etetvlnu Lins, ouvido J)elo. tele;
fone sobre as nensnções dlJ sr, Cleophas da. falta de Iíberdade
no lJleita, af'lrmnu:

'

"0 pIcHo em Pernambuco foi absolutamente livre. A
propaganda eleltnra! foi feita sem Iimítacões. Sobre a ordem
e, tranquílídade, 110 dia tres de outubro; em todo fi Estado
está fa��mdo a Justlea Eleltural, atravez os telegramas assina
dos peros jílí7.�,o;; di' direito do interior e IHlblicado!{ na im
pi'{;]1S!1, Devo l}l'lwlam:u' ainda que liiw, nermltq fosse aplicado
um; �ULlV6,sequer íl_os dinÍle�r(}q púbHeof' na campanha palíti
(ia. i';SS:l mínhu declaração desafia qualquer nrova em enn,

tráríu, Po�so _dizei: mê�mt;! que gastru�os, em toda campanha
pouen �na�s de SClS_ nul�lO.es de cruzerros, contra milhões e

mais milhões dos auversartns.

Trinta milhões as despesas
com as úllimas eleições
13 m�lhões e. 2:00 mil nos diversos Estados

I RIO, 6 (Metid.) - Trinta te a Cr$ 53Q,000,00.

!milhões de cruzeiros foram Na base das taxas cobradas
,gastos pelo Tribunal Superior por essas empresas, a econo-

I Eleitoral com cU confecção da mia resultante da colaboração
material e despesas .outras pf!c dos ·Ministérios mtlítares as-.

I ra 'o pleito de 3 de outubro cendeu á soma de um milhão

'1
Em maio e julho últimos e ,c�queDta mil cruzeiros.

(,oi dIstribui<fQ aos �stados. .....":""'�.....===��.....;,;__-=-""""�;.,...,�...",.;�__..;;.,..;:.,;.....;;_-=_....

para despesas locais extraor; -,....;.--------------------.........;......__...
-

. dinarias, ') crédito 'ele treze
,

mühÓ!'!s . e duzentos mil cru

:zeiros','.

Em sua mesa. de traballl<l da Ca
sa. Branca, 3.':10 de agost.o último,
o Presidente. Devigltt Eisenhowel
assina '" Lei dPo Energi!l. Atomtca
que diminue. as 'restrições existen
tes na lei original para o controle
�a energl:l e materiais atomícos.
W. Sterliug Cole. membro de, Ca
mara dos Represehtantes, presiden_
te do Comité CQnjunto do Conpes_
so para Energia Atomíca observa
J chefe d'J governo quando assina
va !! leL A nova Iegíslação autoriza.
a IlarJiclpat;ão de empresas parti·
curares no desenvotvlmentc de fOi
ça nuclear para fins pacíficos e per
mite urna mais lhrre tr{}ca de in-

Deste' saldo foi reservada
para as deSLJ,esál'l no TSE a im.
portanela de Cr$ 11.500,000,00

senhoe
voltou entuslasmado

com o . andamento dos trabalhos
na OJmpanhia Hidrtelétrié&
3&0 F'ran{üsco', Ao- escalar. em
Paulo Afonso, no seu retorno do
Rio Gra�de do Norte, 'J chef-e
do Governo teve oportunidade
,-te tnspectonar as obras 'da 1Ysi
na e ver em funci'OlJJamenta a

')rimeil'a' ttll"bina'1geradora , , de

60 mil kws, enqlumb.) .a segunc

I Res !lado das eleições de
domin o em todo Estado

FPOLIS, G (Correspondente)
Conforme as informilções chegud.n
aqui. procedent:s ele vários mun!.

('ipios, até ús 17 horas as apurJ.

!:<3e; .10 ]lIcito de domingo llItimo,

do Federal: - Rodolfo TietzmaIln
- (PTB} - 8-10; Lauro Loiola

(UDN) - 6B6; ....tlerbal Ramos
(PSD) - 541,
Para De·putado Estadu!ll:

Francisco Machado (PTB) _

1._ 34a; FrnnciRco Mascarentlas
823: Olivio Nobregn (PSD)'-

UDN - :),726: PTN - 1, 55111; J:)�,P
5'18, - 432,

té ás 20 hor� de hoje. eram 0"

seguint._s os l':e.ultados: Para <l

Senado: - N�reu - 55,020' Saulo
Romas - 47.079; Aristillano'Ramo3
- 2,926; Adoll'o Konder - 2.'Nl$:,
Pam n Pref...itttrn: PSD - 4,014:npresentUi':Ull o seguinte regültadü:

Nercu Rrunns -_. G�; .045; Saulo R�\ �

mos � Il2.127: Adolfo Konck-,' .. ,

dotningo �:ío Os ::;pguintes: Nct'cu

na.n1o�� ._�- 4. :LH(;: Snu!tJ Rarl10s

�. 32B; AdoHo I\:Q1Hlt":õr --- 4. :197; _�.

l"istiliano Ibmos _._ 4.41(),

F'ait::un nptu �r 7 urnas.

LA.TES, ii (Correspondente)
As 50 urnas apuradas ntb agora, a

presentaram o seguinte resuItrtdo:

Ner("u Ramos - 4,445; Saulo 11a·'
mos � �. 2;;6; Adolfo Konde,' _._

Criciuma, {I (Corre"pol\dent�) _.

São w; seguintes os resultados de

27 UI'Il:'S: Nereu - 2.ot94; SnllW
- :lA:] .. ; Konder -- 1.402; f!i'i::,lí'

para.(:;. gf.'2; Aristili:Hlü R:nnns �-

......

<15,920.

JOINVjLLEJ H ([!('rres[lo[Hl�·})tt11
- D.HS fi!! urna:; ;"puraílns até af��o
1'3, ti� r-p�llHadt]� d:"lS �leiçi}{·s dn Hano - L:l!JfI,

2.456.

D

A'g 21 horas, tel'á lugar a ed
tração da grand,::! tombola é
'Rifa gigantc", com ;! en11'cga
dos prêmios.

l'iliano R�nl05 - '737 Pn-rn. DppHtn.� 2.385.

Piraliiilu, (j íCürresp()ndcn',�1 __

O l'esnltndo final da' 31JUt'3ÇOes do

pleito de domingo nêste munici

pio, t' o seguinte; Xei'ell Hfiifj,,-,
-- 1)64; Srmlo Ramos - 358; Adol·
fo 'Kondi'l' - L :153; Arls :lllarm
113111ilS - 1, 31lll,

Grandes festas religiosas
domingo em Unupava SêcaR�mos -- 2.]4:1: Sau]n RalllO'; ._ ..

:2,11)5; Adíllfo Konder - 'ln:!; AII1;_

JO[i(::-b3, G (Correspc,l1Ciéntti ...

As ultimas apurações de votos. a.
lHcsentam o seguinte resultado: de
40 Ul'n::s: Nereu Ramos - 2,6'1<1;
Saulo Ramos - �:, 6119· Aristit!&110
RHmÚs � 2 -l45; Ado1f� I(or;.ór.t" -_

São Fl'�ncis('o do Sul, G (Col·li\t�
pondcnte) - E' o seguinte o rC�'4d

tado d::!s 21 Ul't111S :1)luraõf'S nill (m·'

tem: P.1l'a Senador.'s: .- Nerüll

Está r..m· franco i)reparativo I cio d.3 ;I':"sta popular, abri
a programa as festivjdades lhantada por duas bandas de

que (l Comunídade Evangéli_ musicas. Hav.erá no l.ncal di·
ca de Blun1J9nau levará .a efei� V('rsões, lais (YltnO roda da
to no prÓXimo domingo, em fortuna, rifas, l"arroussp}. jar
Itoupava Sêea, onde será l'f'él_ dim infalltil, 11':1\1';) de bQne.
lizada a solenidade d.:) lança- cm; ..' outl'OS C'l1ü'ptenimentos.,
m",nto da Iledra fundnmélltal
da nova igl'l'ja, cujo aconteci.
menta l'<,ligioso vem sendo u.

guardado com intensa espect3-
tiva e natural curiosidaae, A

população evangélica de Itou
pava Sêca, que se r-egosijará
com () noiavel aC'·Jutccirn..ento,
W:n1 ,prestigiando a importan_
te iniciativa daquela Comuni
dade, tanto mais que se trata
de um emnreendimento de
vulto para

-

ó maior progrésso
religioso daquele suburbio,
qu,e vinha se ressentindo de
um templo à altura das SLU1S _
finalidades,

O programa dao;; grandes f,�s
tividad,:;,s re,ligksas de domin
go obedecerá .Q seguinte: 9
h�ras: - culto campal no·lo
cal da futUl'1 igreja, seguindo
se ,a c�l'imania do lançamento
da l1edra fundamental da nova,

igreja, com a pre�e,�ça dos
paraninfos; ás lO,3�J' ini_

PAGAMENTO DA DIVIDA
DO HULTIMA HORA Ir

RIO: G ([VLl'ídi,mal) �- A
diretoria do Banco di} TIl'asíl,
talves aillda hoje examinará
a .prOUQsta dI) pagamento do
vulf.:::so debito fei10 p.ela 'E
.RICA" ou "UJtíIll3 Hera" c

qu,� consiste l'.<l png:lli1er�
imediato (:c 17 200.000 el'l�·

z·.'irns {' li otl'l'ecinwnto de ga
rantím; !'",ai:< as :SU3S

-

dh'Í
dus,

'l'ill1hó, f; rCr,rresponc'i:ent"J
Até ús 12 h-::-r!!.'5 de hoje. era u

srguinte o resuJt�do d::s eleiçõ!.:s
n.',te município: Legenda Estadw,t:
- PSD - '/:17; UDt.! - 721: PDC
- fS9: p'rB .- !ln!!; PRP - 6: 1".S1'

., ..- _ao

Legenda Federal: - Alir'llça S,,·'
cbl.Trahalhista - P25:. UDN' _".

790, PDC - 240: PSP - 13.

I/p1>IiS, (; (Correspondente) - ;._.

Movimento contra a �olilamia
·dos muçulmanos na loüouésia

Recomendada a inversão anual de um

bilião de . dólares na IImérica' Latina
Dplicação de IU02l05 pú�licos de capital. estrangeiro

f o R

capitalista estrangeiro,
este tem ia.ceS'SQ maIs facU' �

ín,stituições de creliito e aos re"

cursos raa tecnol{lgta".
Pra. ajudar a fortalecer' n ih

versio,nista [Particular lat.in·.)rã.·
mez-icanó o relátorj-o recomenda,
entre outras medidas, 'O< I!!stabe

(&Cimento de um tUndd interaiill',.
rriCaIlQ espe<lial que efetuaria os

6mprestimils P';)l" .meio das 'iIisti
tuições bancarias �stabelecidas
atualmente IÍO<ol diversos paise;
"om capi:tal <lesembc1mada- prinpi�,
palrpente pelos Estados Jatino�
!1nI:ericanos e ao qual o.s :Estar
dos Unidos poderiam fazer u'"

contribuicão ,

DJACARTA, Indonésia,
6 tuPI - O segllndo matri
mônio do presidente da Re ..

pública, sr. Soekarno com

uma bela divorciada. ao

mesmo tempo quS! conver-

sa sua primeira 2sposa, pro" Ao mesmo tempo o movi·

vocou uma situnçao políti- mento feminista pediu ao

ca delicada na ::-ndonésia, rarlamentar uma lei que
Como ma(,'ulmal1n o presi- \ acabe cc-m a polig:m1ia do,;

dente tem direito a varún muçulmanos,

Esposas, mas o parlamento,
H requerimento de uma de

putaer-t socialista, solicitou
ao governo que esclareça
sua atitude sobre o assunto,

vVASHINGTON 6 (UP). - goo do Chile, o-nd� tem. ·sua
.

sede didas par deter' ru inflação .:e

Um relatado �special da Co- \a CEPAL. ,

'

outras que tenham :por fim �s

n�issiío �oo,nomica pura a Amê- Poi -divulgado, contudo, um timular Íl. economia e eStimular

nca Latma (DEPAL) recomenda

I sumario,
o qual disse que o au as' inversõ,es do ',capitit nacional,

3, invérsãa de um bíliã'Ji de dóla-' ment'J, das inversões estrangei, Esta politil::a po'de ser m�1bor 1€�

re'., a·nuai.s, de capitm estrangéf-I ['as não pode substituir a uma vada a caso em um ipJ'a.no; ge

ro> enl sua maior parte fundos' {laa (politica de 'd-esemrolvimento t'a:l de desenvO;lvimento ee:m<>ml

publicas .nos paises latino-ameI'i- nas Itepublicas Iatino-amelicll.' eo, Em tal planOc deve permitir-
canos. na. se que funcione sem entraves o

O relato.rio foi preparado p"e- "Nesse prinCipio s€< insiste em principio da livre competenCla,

la Stecrctario da, ClllPAL, a pedi- todO' o relatol'io da sEcretaria _ "A 'empr-esa pl'ivnda e o cap1-

d'.); do' ConselhO' Interme'ricano !,lisse ')' suman.:> - para que ser tal. ;prívn.do - continuarão de_

Economico e Social', a fim de' jà eficaz um plano' de inverSÕes sempenluu';do um papel lm

n.pres6n'"'l.-10 aoQ' 'debatE" da Con� :le capitat 'I'lstrangeiro. e oos pa,!- t'Jttante n.a. dese.nvolVimentO' c

ferencia Economic3. dOi Rio de ses
,-,
lll-tino-americanos devem conOl:p5Co lati'no americano, po

Janeiro, que e;e reaUza1'a ·CTn aplica.l'J ',ao mesmo tempo rcm o capita'lista latino ame'!'!-

I novembI'J: pro�hno. O texto do firme politica economlc.a. Parte Cano se encontra C<l'fi frequencla

..... ..: rel,..torio se public:>rli em Santia- tl-esEÍa politica devem ser a's me- de.5vantagem com Ielaçiio ai:>
- .- ' -- ----------

PEÇAS LEGITIMAS

Rua 15 de Novembro. 413

Casa. lIo AmenclUlO I!LA.

do Lançamento da Pedra Fundamenlal da nova Igreja'E�vangéiica
m Iloupava lO SêCif - Blumenau - 10 de Outubro de 1954
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São Pauis ,para o Brasil
QUINTA f'mllà

Simultàneomdnfe
( i N f

ano, Negado
h� rar:�

( I H E

r'h�tt= Jrs l"�fr�i:.GJ ;i�!� duu,t ..ó:;,: lcâet;li.JrntHlL: I�h&oi� llÚ B.ti.i.�l
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[ N,U·(tN OJÉAN (t�rt'lE �j'r�LA· I\lIIHji' Ail, r Â. Oi I .' .' �

! Este filnw será ex ib ido na nova tcl:t!· .. �i EM TECNICOLOR .. -'; '.',
! Um filme que recomendamos sem reservas! ,Um..

·

sobe':dl.u +.,: Ieneó numa fita. que é um. eS}Ntáculn cmoclonante! '

.

I
E' a pagina arrancada da vida de azares a ]l�rilfP!;i. illlJ!· .deve*,enfrentar- o�· homens que esperavam ·eJltjqiJ.�·éer...sê

.

l'�pida.,mente nas Iongtnquas regiões do oeste 'iúneticattú!·.· ... �.
I Onde imlJCra a traição, espetacular filwe em tecuiooiu,):, ·hoJeI em eXibiçjio na teta "lUET.iPLICA" du Oínr- Buscli! :i

,
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\ �OMllNGO: O ChI:;;' Blumen.: , •. rescnía <}AlJ'ind�, fUme Ji��I ClOna: .
.

( H A MAS NO·· (,:l"E =z .A··t�,
i
f
i Uma super'-jn-odueão

I B

I' ,.� E"fon:ú di! compn'ellF':;I, " ''''-! 4)
,,, h�)J>'lÇ:í.o mutua ". :t �t:U·.�

REA.(;'ju 1 [i)
i A prÍl:nd!'íj r��H}�'.) opidi:!1t,,1
j ;'10 pla.no dt� de-sa.rnH1!11f-nto pro- tlt' r-;t �Ul'an(�H ':",'(iO�to llPl"j, Ul���f) SO\'ir'tiC:I. fi r!J.>-
! Iegado britnnir:�,. Seh,'�'(J Llo\ d

_'.- ---

--G-:---"-'---:-:'�
'.

\ i:...-::sinaloll uue nâ- \ .: :1:�liLO '_'];J.!"n
i .m alguns impor ta,lll·' ,. "lil!ct"5.

.

.

.: .�. -. '. .

,':; OI. segutr, JKdiu 'H; ,.
. D. JORNAL. qlte· e 1t, Cl'J

•. S:"'l!horI ::ovj�ric(), Andreí' Vhsh insk v. ·'oe ministrG do·. TI>a.háltl('; .
_0' . '.Í}.:uP

,."S(�L.al."�,,"ebse 08 �:pg-uint(�;:.; p:-�}�j., .hp posso 8..,;segn,i\ll" e que "1t.'lda
�

tos: 'dr· novo {!xiste sol)l't� ,j;Sé'J.)�'c ·à!ã.o
1, ._ .. Terá a "Comissão Fi",.'ali s� eog-itan'do nbSfllntanw.nt,ç. ;. d.·

'adOl'a Tempel".wuria", pronos- ii:;p(llSa em massa, d�.qu!.ll!3ll-: �êl'
tn peh União So\'iétie'i. "pode" vid<:l!·c;;. Aíhda·· nã(l j'êCl'bt·" OR
l ;:';.1 p;,;ra fo.zel' algo mais do r{,lawrios. a que ;;(/.1'€:1',,1'€ c" rt-o:.
l1Ut: l't"lC-(:i"!pl' inf:�rlllaçõ€'.;.:?" tÍei:l. . '" -

� ',� ,�

I 2)· - Que que)' diztT i\losr:ou, E co.nqluiu (l :'iI'. Ribeíl'O· .. Du-
3-D: ,:::x'pt'r;:5:-;at· qUt:l �L COll1:is�ão ,:lrl� tiS ��·tl!l;; ·d�·(JUl.!""3.ÇÕES .. �orn

. J..�"ca.liza'jora 'l'�lllP'3l'al'i;t ."a.- csü� palavras:·
. ..

dot.�.Iá todr,,; as 1l1Nlidas (lU" __ o No· tocâtiF.!· i df�pens3 {LvF.
f<:l>"f,lH ",,_seneitlis p"'_L·:<. �up�l'Ín- proí'[,;ziar,;ais· qtH' ('steju'tn:·· :i('.u�

4 ob';:e!'vaciio da;- ohr1- mulando tJ:nta-se .df'! uma: f!ú"es-
Estados conu'alan- lã,:! a Sé!' exa.mi'nnda. to-t:nll1D.iQ··

."" pOr bas(' a lei. ("�'" a�!um\Ia.Comis;;i\o "f:JC'ulda- ções. eonv"rsiÚ)do-se " quI' fOl
txcesslvas??n neCt:ssario -

,-.: ·t.tt.sj5ensando-se ftI

L :}lt(: ÍOI' '.ÜlpElfluo .. de acol·do CG1U/
.

IllJa ialministl'acã() rac.i.or.nl:
enchido,; e €L1.dereçad.o;< no

10';81.1
Não !!DU pu, nem "é o'Deplll'ta.·

pelo publiC'." comprometendo-sE' nlc�t;J N"donaJ
,.

rJ,i< Pl'evi<!en;::ia
C I

.
• ,.. I . ::;nela!. quem vaI f �i6pe!l,.,ar est,·a\ ompan lH'I. .� en'tl,1 os a

ou �qllele:
.

é �. )J't7 :!4ue terá �dt1
flU!l.lquOOJ' parte dú mundo.

k; "umprida.,

instalada com

MAIOR l(õHÕMfA

·/üJôi�ISíl'f�iA

Pessoa com muitos anos .de prática €!m serviço de
;PO,rtarià� Despacha, .Faturamento e Escrituração, com
JJo<ls referencias, procura.emprego ·(aeeitaria tambem
,�mpf)l=g() para 4 horas �i.·?.r�apj,

IInformações na Casa Abundaneia, rua São Pau-
2847,

�
,

: .......

l,� " _

! I Aluga-se ou Vende-se (I Uma casa; propria pa· 1I Ta ·hotel ou grande fa-

[ milia, de alv�l1�ri? çom
2 pavimentos, instala
ções sanítarias comple
tas' situada em otimo
ponto da praia de Píça
ras, Vende-se lotes bem
situados na mesma praia
Informações com o sr ..

Xavier nesta redação.

A· ...

Casa no inicio da Rua
Mato Orosso 11:0 111-
Trat.ar . ,a Rua 'Laql'o
Mune.r 179 - Fone

CAlI-lAR.'\ FEDfJR�L
Alianlia

.

U.D.N.
.P.D.C.
Votos em branco
Vúf.Og anulado,

89
I CAMAR4

-

FIlDEkAL
li 1
i Aliança37! U,D.N,33 P.S.P.

13 P.D.C.
2 VOtOS em br�.nco.

Votos '::Jnuladoi"
260

Leíl"�ndas
"/7
..O
11
l
J.

DE GAITAS
Coméreio

riALFREDO HERING" SiAÁ
& Industria

Assel!lbléia Geracl ExtraOl'tlinál'ia,

COl1v,oCll-çílo

l1'raneisco �. Galotti
RQdrigo LOOQ
i1énésio de' M. Lins
João BuÍer Filho
lotas! em branco

iH
Hí
111
3fi
38
lA

í1�

('AJHAfL� FEi}ER.AL
Al1a1l{}:1.

'

f),.D·N·
VOTGS e mbr!lnco

D

f

Pelo Ul"esei:üe, ficam eonviçlados oíL.�reIJ.ho:r-es acionistas
desta s,�'eie-dàdé'para se ·réunii'em:.em as'sértt!Jl�i�·��ral �xtraol;diniÚ'ia, ·a roal1za·I'-se l'!O dia 22 ?€ Qutubro proxlm� mndOl.\-
1"0 nelas noV'·;>- un horas, na séôe social. para qellbel'ur.el11
"ôbre. a s�guinte

. .

ORDEM .00 DIA:
1.0 - Aumento do ca!)ítal social;
2,0 __:__ Modificação dos estatut.os:
·.3,':', _- NomeaçâO) ele :gerit::s;
4.0 Apl'ovac;ão do laudo;
5.0 _._ A:?Sl,lntos de inter,;:",s� s;c,çial.

BluIi1.eniu.t" 2. de Qutt,bt'o df'. �Q5�.
Heinz Schrader Diretor�Pre51dellie

.... " '".

r-�I').;l. �'i''f{I.O.�<tÇI.ntt(').o.O.'::'''''�_.C'.v.r__,..oeo,C1.clt(lit,n.�.rtFHI",.,.n.tie&o''·''''''�· ·c'• ..-:; �
-'

fO<,·o.r.o.ú�
..

�O'O.QO'AV·i,or'I' ·tr'�f'IQõo.GOC.D".O'6i�0.�ôCi����;�'����A FABRICA DE PRODUTOS QI.tIMICOS .;'tll' I'H Á .'·:i

II
- PENHA - São Paul" - .

�Chama todas as Indústrias e Oficinas Mecânkas..,_catarifien_�
;�s à Atenção a Sensacional descoberta nor. últimos tem;�i��:��. �� :!ONTRA FERRUGEM,

. t�P. T.B, 4� 2l! 1) Porqlu, raspar a f-errugem do ferro use
'.

-

.. ',.�, I�P.D.C.
.. <;<;

Votos .em branco 2
eo

ANTI-FERRUGEM "BmAR" �
, H5 Limpa e qonserva o ferro ('o�üa 'ft'r'J'tlgerá i?'••a SHçio - l�.() Jorge - Es- 2). Vai ·construir Casa na Praia?

. ,,�co� .Municil)al - Ajljunal _ Vi> �.§taram 117 eleitores proteja o ferro contra ferrugem, mando : � >.�
Nereu ;:Il��DO liEHERAI.

66 ANTI-FERRUGEM "EIHAR" �Saulo Ramos 53 3) Sabe.!s qunnto custa um Locon1o\1el '? I
Adolfo Kunder 37 '

Aristilial)o R;-.mos 35 Não deixe o mesmo enferrujar, \JS", ainda boje ,Vetos· em branco 40 ANTI-FE.RRUGEM "'BIRA»"Votos anulados 3 .."

porque combat.e por complet�) 1.1 fal'l'ugelfi e

i2�! i consen'l o Locomove}.
53

."

.'

4) Sabeis QU31110 custa um A
.. utomovel?37

35 � Não esp('r·1;\ '111e seu valioso Carro el)ferruje,4g � U�l' �ind.a hoje o valioso PllÚdnio· Qu:í�iC.o. '

�
2'>� ,g AN.TI-FERltl.JOEM "BUlAR"

l!i
c.4.MARA FEDl<JRAL J.tgeml�s.� ... p-orCl?c �o:l1bate a ferrugem ,e c<;m.ser.va o·C,n�ro.

'

ijliri��a.

;�j:ft\·VISA.'lOS ,:1. dIstinta fl'eguezia, que já en(lGlltr;t-se .. fi
.

P.U·:C. 2� � venda o va.lIoso produto ANTI FER�UGEl\l, :çI�AJt,. noVo.t�h :nnll;Hl:O!-i 3

nu. . .t....ercado das Tintas Petersen & Cia
.. L�dà., .à'-Rna.15 de,·ASf,':MBLEIA LEGISLATIV.l17 �i'Novembro, 1376-80 - BLU;UENAU,.. ,' .. ,

LEG�'ND.u

I�
Representante exclusivo para Sta. Catarina:�·t.�. lói �1

.

Repre,tentações .Reunidas WesLLtila...P.T.B. 2 �i Caixn P,;stal, 599 - Rua São P:níhl,
-

2922V'oÍ{m em br,;mcô _-= I BLUMENJ\U _ St.a. Calarina',_ . -1" '"I,-�",,""O.C�i"N'C",,"'�'C.O'C""O''?1CQ_''' •." _"•..,r_·.· """o-oo.a.o." - �_ " _
.1..1.« .. t .. E';:1õl::t1.-�':!�»oT",....=",�3i:'����w�"".;-:.:' ......;:;:Ci::�.:: I.C�3'>;."'�"5Q�i'::8.;-oê:1��::�����"'����.

CAMAIL\. FEDERAL
AHqnça
U.D.N.
P •.D.C.
VQtos em branco
Votos anulados-

. 1��,. ASS�MBLEL4. LEGISLA'rr'lt1\.
LEGENDAS

Vende-se uma caSa de

madei:ra, em estado de

nova sita na-Itoupava.
Norte. á Rua 24: d�t:Maio
em . fl�el1te .á Fabr1ca de
T ancadeirus Va;hkliel;:,
�om·' unl ótimo chão de .

cas;:;. 1.r;Q:ormações com \)
.

.sr. Aloisio Wippel, neste
jornal, :.élas .8 ás 10 da
manhã, e das 13 horas

;(;liantê,
S •.A.
47:;

Francisco'B, Gnlotti
Rodrigo .toba
Genésio M, Lins
João Baíer Filho
Votos elU branco
Vo�os anulados

Vénd�.se uma motoci
clet'I·Trhmf. pontencía 12 .

h. p. ,�m perfeito· .estado
de .fundf)lw;mEl.l11.o:. <,pe_
nas por n. 000 ('ruzejr�s
ou :trocar_se nOT bicicl::-:.
ta.

Informações
Edgar Reuter telefone.
1126 - V.e\p3.·

.e

tui,;Ji,�
.

como 'Esta, que ca

J}fl.�itl' q hom�m e, t>x;;reel' ;uma
•.tividade criadl)l'� :qp seu mmo".

,�. ,

:�i:I"�"��-"" t
. '(

corri o sr. Rodrigo· Borjas Fi
lhO, presI(}ent" da agremiaçâõ
petébiPta.� a n�po�tagem : pro.
.{!urotl conhecer pormenores <I
:resrleito. O ex_r>resident-:- do
lAPC não confirmou e nem

desmentiu a notici�. p�'eferin
à.é! não laZer comentários_

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Doa "D1&'BIOS ASSOCIADOS"

. PKOpaDm..u». DAI,

liA fi A 5 A O .& o ..

, ' . I o

RIO, 3 (Mel'iiL) - As estQ.... Oaffj 1:1', <1e" 'maior intpO?7alUJi{l 1.0.537' milhões de cruzeiros, .:'�·e

tísttcas ;I:eferlenteos as 'exp':n·ta-: Entre O'S !produtos exportados presentou 92,9 Ip'or cento do 'la

ções do Bra.sB, no !primeiro s,e- nos sois meses deste ano, o C3r_ !or )l;l;obal ,das ,;�ompraR nacío

mestre del 1954 em confronto fé .sonressaí como Q de maíor Ü'll.is:"'efcfttadll,s"·''"li;o ,estrangeiro,.'

com as 'de igual ,período -do ano Importancía pois pattic'pou oorn

'passado, vem demonstrar a' ve- 35 1)01' centa. do va.lor : global,
t'ificaçãQ' de a.proximadamel1te enquanto em 1953 a sua corm-í

ll4 mil toneladas fi. mais, em ia- buícão foi' de 72 por cerrto, A

vo): do secm'€Rtl'e deste ano, e no media mansa] da eXporta�ão

valor d... 1900 milhões de eru, café, no ujtímo eemestna l'J,j

zeiros. DO$ príncípai,s pj'odntos 53 mil, tonefadas. Entreta:vto,

exportados - café em grão. ca- sm julho e agosto, por fo,rça. das

nau em, .amendoas, pinho. mi- c014hecidas medida.'! de valoriza

nerlos de ferro 'C rugodã.o • rn C;ãD< de 'preço, as axportacõea

rama - os 'dois 'pTirncil'o's apre- baixa.r'afn respectivamente a 38

selitara.lU senstvéts altas nas e 31 mil to-nI!13.das.

respecttvo., valores e acentuadas

diminuições no. volume fi'Sico.

Pinho e míneríca de ferro, re

gistraran'l quedas em, seus va-

tores e aumentos da tonelagem,
O algodão €m rama, entretanto,

rpresentou aumento de tODl>la

gem expertnda acompanhado dE

majoraçâo tambem do valor., O

valor media da tonelada, toda

via, foi major no primeiro s€

mc�tre do corrente ano que nos,

plimi'õír'.:os ,.,eis lllPSE'S de 1953.

j}Ols ReU;;O.Jl ::wrl'scimo de 693

I'CilZefrOS,

"'l1io,. Admlnf.atraçio e Oflcbwi! Bu'8h Pa'llt. ...

:1111 - I'ou 1611 Caiu P-os.l, II.

..... ,

Dl.._. JlAmUCIO XAVIQ

&eddera Um. I'AGtJNDBI

�''''''"IIIL � ',"""''''

"�P.DI.N'!.
Ailtnat-.rU1,

... 4,_ •• 1> . u....
11,"
1."

CARGAS
Para Florianopolis
Expresso Blumenauense 'Ltda;.

Fones: 1620 e 1752

ANUAL •••• ,;.
8E1!mSmAL "'. . ....

M E D I ( A M E N TOS I N D I ( A DOS P E l O'

D RI W I T TXR O:C�K
NO, TRATAMENTO DAS' CRIANÇAS

Nomes (omposição Indicacães
,

N.. AVVLSO ••• ••• ••• ••• •• �

,sUCURsAIs: 11,10,� Rua Rodrigo Stl'V8. 12
.;... "eu '1..1", 0;==0 SAO PA1JLO: ... .,. de AtmI

II. ,III - 't.. auu � .r.IU.!' 6#11" • l-UI1

BELO BÓBUZOl<fl"m: - lia 00_ No - 'POB·

ro ALÉGU: .;_ ... .fo& Ifo..t&art� 11 -- (}U..

Bn'IB4: -= � D�•••l'iéi, ''I'. "'= I•• aiu.1Iil' =

($&� ijl· ,;_.., IOlNVIl.i,;! � Kii� 151. reua, li·

Doses e, modo de 'aplicar
Alé 1 ano 1 a 5 anos 5 a 10 anos Adldtos,

fERRO
ARSYlOSf
Schmilz

Produto à base
:mfeito surpreendente 2 colherl's de :2 colheres de a colheres de 2 colheres de

de na .anemia, falta de

apetite, fraqueza em chá' par 'di::!. sobremesa por sopa Por dia.

geral, eonvruescen()as, café por dia,ferro e arsenico.

etc ..

dia.

Largamel1te experi-
Dellcio�o xarope a menfado com muito

base de Biiodoreto exito !lO combate à
de codemo. &osse, coqueluche, às ..

ma, gripe, 'bronquit(',
catarros.

de 3 colheres de' 3 c,?lheres de 3 colhere.

sobremesa par
3 colheres

café ppr dia, <,há por dif.. dia.

Pr�purndo a hase de
1/2 ('olheI' de 1 <,olheI' de" I

'" SoluçãoloidaLJOLARGOl' I'
O melhor tratamento-Deitar 2

gota·1colo das infecçóes no na-Ia vezes por dhi

l'Íz, da 2srgan1a e dos em cada nari·

Qlhos (conjlmtivite). r.a ou olho.

chlmeto de cálcio

lnàicado e empregado
com êxito seguro na

dentição, nos casos de

descalcificação, nas

hemoptie€5, nas o'�

teop,tias, na diathes'<i
exudaHvl1 e ncuropa
tica.

20 gotas em-

uma colher dá· 20 gotas, 2 ve·

gua açucaract3J

pllr dia. 21'S por dia.

Carvão animal gta
!lulado purlssima. a1-
t:unente llbsorvente.

Diarréia em geral, ài
senteria baciliar, gas"
tro·enterit'e ou into

xicação alimentar, em

que exerce efeito ab

sorvente das toxinas.

2 colheres de 2 colheres de 2 coUieres de 2' colheres de,

café ao dia, em chá ao dia, em sohreme�a !lO sc-pa ao dta em

1 colher de so- uma colher de dia em um câ� 1/2 copo dâ-

bremesa, dá-' popa dáglla. lIce' dágua. gua.

gua.

TRICARVÃO

C"fé, 2 vezes cvfé, 2 li 3 V<:�

71'S por dIa.

(OOYlOSf
Schmifz

(4'1(10'
BABY purissimo.

por (\Ia.

Idem I I
O",Uar 5 gotas
3 vezes por
dia em éada
narina ou olha.

,

Idem

r

BISMOL J
Carbonato de

Bismu_,tho em, oJeo de ollva Grande eficacia no

esrerill:wdo. rigorosa� tratamento da sifills.
mente neutro, abso· em ioda; as fases. no
lutamente inoolol' e adulto e na criança.
atoxico.

'

1/4 de ampou_ li:! a 1/2 um- 3/4 de ampou. 1 ampoúla. lI.

la, 2 vezes por paula 2 vezes la, 2 vezes por vezes por Se

semana. .Apli," por semana. sp.mana, sêrle mana. Série de

"!l1" uma série Série de 12 de 12 inje�ões. 12 in,lecÕ€g.

de 12 injeções, Ir.je!.'õe,,s.

o T Il

'IIf""�"
"

Aplicar nn J;lal'te :'lfetsrln 1 ve'l. paI' dia.

Por exemplO uma criança de " anos tomarlÍ de uma vez <l

pé, finamente lletíu
mado a ba<e d:e tal
co, acido bo:ri.ca.
mentol, etc ..

o pó ideal para o

eorpo do bebé, Cura

tivo e preventivo das

brotoejas e assaduras;
nlivia qunlquer cocei,'

ra sobretucJo a urti
cária.

YfRMfTEX l
Ação pronta e segu

A base de oleo dera contra todos os

ch�nopodio. Cada co-vermes. Considerado

lher de chá contemo especifico da ver-'

», gota. minase,

colheres de chá.

T81LAM
Nas crianças aplic:;.r depob do banho e dos mttdan.;as de

fralda.

,Na urticária e outros pruridos (cominhãol np!ic:;r muitas

vez,cs por di1\, O lld'u:lta pOde usar drpois de 'fazer a barba.

"F A,R I N H A
A MElHOR PARA

NUTRITIVA WITTROCK,rr
ENGORDAR E FORTALECER AS CRIANÇAS

E' O ALIi\lENTO IDEAL PARA DOENTES E CONVALESCENTES DE TODA,S AS IDADES PEJ..O SEU

ALTO VALOR NUTRl'fIVO E FAClL DIGESTÃO,

, NOTA: Em ....irude dos ótimos resultados obtidos, na análise da "Farinha Nu

tritiva Wittrock", feita no laboratório da Marin ha, S. Excia. o Ministro

mandou adotá�la nos :aospitais e Navios, Ordem pu- blicada no Diário Oficial

'de 13 de Abril de :i946:
,

.

Distribuidores: A R A U J O F R E I TAS & (I A ..

���:, ',Rua Conselheiro Saraiva, 41 - 41·A - Telefone: 43�0334, � Rio de Janeiro

A VENDA NAS DROGARIAS E fARMACI'AS

Por Ar�.a�'Monetar:iÍls

Em

"Ma.s sobretudo o nosso lIa!f'
pliecisa 'da nníãb das fOl''!IlS ar"

msdas com '!IS :fartas civis, das

fOl'ças induiltrfA.ls com a"

'ç3.'1 eulturats. Ésta unillo
lU!!nta Pode rcsúltar da 001'11'

preensão rnirtua, d,.)' conheclmtõn
ln c valor- '.:tas '.3liaS respectivas
ativídad{,s' nunúl, (,JJI'�viY(,lJela Eo

ci.3l. Uma socl'f1<1ade progrid<>,
quando os gr1lpoS !'< as c]a.'l"l[S

aOlaboraIll, cG!<>perarn
f:m 'comum ncord'o-.

"Os civis "c ':riJiliUtres u.nidO'S,
e solidaria.'! fll)'.'io gràndes CJDisa�
110 Brasfl.

'

, Hill '6 o que 'mitis ardentemen
;', �,'<pera. a,g>J-rn, 0<, povo braslle't-
1"0,_ Paz, orelem e tranquilida'de.
prl1a poder trabalhar para fi

d:o nosso querido,

"Um congr-esso dessa, ,nu;tureza

tl'ri,a, a" significaçã.{jt de ser' o

primeiro a, 'ser reaJizàdo, ,

mundo. dentro d)r.gsa .díretrtz, E
o iBrasil nI'Cf'$sits, qUe se cogita
:im'bcs prohlt'nuls, POl'tÍ,11e in."

feU7..mente.. t.'Úfl'lOS qll•.e regIstrar

As lmpc,r-ta'çó-es _origjnarias, das
arcas, '<1'8 moedas coreverstvers
foram no valor de 5.782 milhões

de cruzeírns. Parah"lamcnte.
nossas vendas, pará a -rnesmrr a- "Q Brasil,' agora mais rio que

nea, totatízanam 4.649 milhões.' nunca, necessita da, uníão na

Verifi'C'J'Il/'l'le ,:,aS'Bim um deficit �j.:,nal, Sim, :Da. união do CíY�l

de 1.053 �ilhões "de cruzei.ros com 'O militar do' soldado com

em nossa balança, comercial <>, opcrarío,
'

'do' oficia! com o jn

com re'.açãa: MS países' ,caml)!";;- rísta, ,Enfim., da uniã,o, de todos

nndídos nas a.rca,s, de moedas os brasi1'eÍol'os parn ti, 'gmndeza
eonvar-sivels , Nas nossas trocas' da ,Pátria,'
de mercadortas C':JID os países d:e

mO'cdas ínconversíveís. verificou

se um superavit de 1.373 mi,

íhôes de cruzeiros, !pai'", adqnlrí
mos 5,640 n:ii1hS�' e vendemos

1.013 milhões de cruzeiros,

As exportações. de js,neil'O
Inalo; de 1954 atingiram 10 valor

ile 11.3'12 mühões dE:' cnl7,eiro','l,

cocreeponüerrtes a 'L 931 mí1 to

neladas. VeritfiC'Ju-se sen,s,ivPl di

fel"€11G& com relação a idl:ritico;

pertodo de 1953" quando 9 _635

m11hões d,,: cruzeiros roram gas

tes para adquirir' uma tonela

g:f'm de mercadorias igúal a ..

4.487 mil. Para o aumenta da.'1

imp;}l't.a<;ó0s tnntol 'em val<l'l' cer

mo em quantidade, col1!tribui
ram com mai,or destaqUe
comi,rns 'da" seguinv''S rnf!,r'<cado

rias ti :produtos:_ tratores, com

",na i;; 8.765. toneladas, custa,nuo

ma"� 213,291.000 crl.lzefrCB; fa",

I'inhl1. ii" trIgoJ', com n:ais 34,2511,_���__�_=�_��_

tonte'lada.s, '\'al-e.ndo maIS ...... ·,1
L26.365,00{) cruzeiros; oleol'l> com ' ....iiiliiiiiiiiilliiiliiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiliiiiilliiiiiliiiiiiliilil�
busti-v;:i�, IDalq 552:3�4 toneia

,'« v'lkfldn mfiiB (1r$ , .. ,. • •••

124 ,647, ()Oü OI) ,C" finaimE>nte co

bT1t-, cain l1iuis 9 .lfA) � tfj.�,f'l.nd!L.'S
fmpr'l'i:mdo !"m g:r;a!,eto ue ma18 .,

119,'482.000 cruzeiros.
'.

Os demais produtos import!l
rios, apl'eciado� em conjunto. u!:'

pr'csentarQ,m que'da de 69.1112 ti)-,
n;(·ladas. A importlM!oo de. II\er-
ead'.lrbs, que atingiU de' ja.n�il"(I
't maio, !}e 1954 10 vn!,o,r de ",',

Retifica

To-I'llo e Esmeril

, Éxeelsior

vii .Ixpor
.

no Parque. IMnp�era
:''l1€ndO! arvellOOdo uma faixa. tbirapm€'ra. Um grande �alpão, J'

O CI�l::ll1!l lOCàhZIJ�O. a :frente

de, terre-:rw ,de Cerca de 3.500 semi-cUindrioo servira. de cor do salao de automovels, exihirá

m�s' qildrad�r.;f, a Ford, :M()-' bertura aos 'trato��I'>: '" Implemen I
filmes espr.cialmen't:el seleciona�

tIo1' Company está t-BJ:mina;n,do. a tos dI:) '\i1timo tt'po, impJ.rtada'3 dos. em Se.sSÕCH destinadas a

t:ons.txU!;Ão de seu 'eilincio pro_l ia In,gIatp,r1a e ,Estados Unidos. grupos especi:ilmen;te C<')in.....idar

prlo destinado à >exposição de O restante da gràdde ár,€a des-I dos, ;rev",ndrl.iorefl fi PUbli�O em

tOdos lOS seus Pl1OiduiDs. coberta. !lera. totl.Ümente ajar- geral. Nesse me_�mo loca!, e-ffi

O ....'>I::l.Íl,!l" da F'lOrd oenp:l.:l.� dinado 'úÉvendo tambem servil' determinados ,periodoQs, serão. ruD

tea.' conmruída de 100 metros para. !€'Xibição das uitiTIl''>s mo- tas exposiçõefl de, carater institu-

qus.dradas� coloca.n\io,se 'entre OB delos de camin;bões_ i!ioiial, sobre Q controle de qua-

maiOI'es expo,sitores in.depend:llon� O edifício. :p,Dincipa� p0'3sui Mlade de prndu<!lto e manufatura

t�s 00 im:POrta.nte c�me in- amplo salão envidrhçado €o será loeal de- peças e componentes.

d'......_,..;.'l
'

'" Os visitan,tes do Pavilhão Fo,'td
..",u,'Y'" ora leva ....'()o II .elt!itC< no desti.nn.do a apresentar, em ca-

T.> 1 serão, ce.rt:l.mente, atraidos pela.
"",arque bil'a.p1llCl'3.. ráter rotativa, automoveis dO! uI-

O mooer.no conJunto de soU- timo tipo e rnddelo especiais. inovação' criada por aquela fir-

d�11 oedifici� 'que; oompõe o Pa- Um chassis coOrta.do demonstrai- ma, de fo-rneeer 'cartões postais

vilh.ãt:Jo Ford foi desenha\fu de rã {) funcionament•.), do lUQtor e
alusiYo's ao IV Centenario de

Imaneira. 11. harmo,nizar com as, da. ,nova. transmisoaiia automáti- ,São Pau�o
i

a fim de serem pl1{>�

àem.ais 'construções ,do Par"que, ca.

' I 1 1
c

(Cone u na 2.9 págiu3 letra [,)

I' I'
De ação surpreenden

I
Pingar no conduto auditivo a a 5 gotas várias

Solução llnhydra de te nas afecções do; dia, ficando néUlldo sobre o ladO oposto uurnnte

pheniJ • dimethy1igo- ouvidos, (otalg1a�, t) nutos,

Pyraeolona, tHes. etc.). ApliNll' na parte afetada uma vez por dia.

.��'-�'��'P------�'�:� '

__-- �--

Pomada secativa fi-

namente ,perfllIlUldn Otimos resultados nas

n basé de o�"ydo de feridas, assaduras, co

zinco. oxydo amarelo ceiras. impetigem.
de mercurio, acido sarna, eczemas. etc ..

borlco, :flor de enxo·

fre,

,Acha {) p:rofp,mor HUmberl!j
Grande 'lU,,, é p1";;('1:'10 rEanzà�
na EraBi];, ioga que' pOllslw1.
Que' de <:h::m19. de :CongrellSo
da CU]Üira "rlo TraJ:m,U;,o.

.

"Em!!, Mpla é universal e prt
?;'lobado,ra. de todas as manir,-,.'l�'

PRODUÇÃO
.

-

.

.

"

.

.

,
,

A Companhia é a terceira siderúrgica do Brasil em c3'pacidade de produçào"bem
como a maior' fabricante nacional de tubos sem costura. Sua fábrica de, tubos,

, 'recen�emente construída, nas vizinhanças de Belo Hor�onte, produzirá, por an()í
,

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 orienta{!ão técnica de mais de 300 técnicos alemães, procedentes da Mannes�
mann, de Düsseldorf, uma das principais siderúrgicas do mundo. O 'custo de produção
é baixo, devido à experiência e ã técnica da ' Mannesmann 'A. G.;' ao baixo preço
da energia; ao baixo custo da matéria�prim2, e à maquinaria elétrica" autDm�tica.

. -, .

-

VENDAS:
, "

Crueulam=sa as vendas para 1955 em mais de Cr$ fiOO.OOO,OOO .'

e para, 1956 em' Cr$ 1'.OOO,OOQ,OOO.

EQUIPA7'tfENTO

Fora� concedidas ao câmbio oficial de Cr:$18,72, as licenças de importkção para o

novo equipamento e maquinaria procédente da Alemanha, e no total de U. S.$16,800.000.
Somente o custo de substituição dêste eqUipamento já excede .; capital atuaL

,CAPITAL

* Ações ordinárias

* Ações preferendais de participação
Total.

Cr$ 550.000�OOO,OO
Cr$ , �50:000.000,oÓ

* (Valor nominal Cr$l,OOO)

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES OFERECIDAS

OFERECIDAS PELA
,

.INTEBAl\IERICANA
DE F'INANCIAMEl'\.'"rO E INVESTIMENTOS

P..io de janeiro - Avenida Rio Branco, 81 :__ 4.0 andar - T�1. 23-5880
São Paulo - Rua Alvares Penteado, 218 - 5.0 andar - TeL 36-3658

,ASSOOIADO NESTA OFERTA:'

8,A H ( O

, Unico

RUA 15
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Formu Ia M a gic

. la 1) busto até' à cintura e faz
de conjunto uin' tailleur; um

casaco reto - aberto ,JU abo
t;.ado - :is ve2)�S, um @úsào
à lD;:lI'ínhf.iro �e :fica, bem pt'
Ia manhã, q1.1ando' não se' pre-
fere uma p'eTerine.

'

'E' sem dúvida uni confunto
e}."g!"�te, e ppr isso cOll\;ém _ Fazem' anos hoje:que �{Í:: ;;e1' iusado das dez 'IlheI' estar eÍegaúJ,c;' todas as re.:dl7.3,_lo 110 melhor,' tecldo, .,' '. ' F

da manhã, até a meia.noite. horas?'
_

,; qual yerá vari�àa, s�gundo I _-,. llr._meuU1': M�r;cl,Daí se .eoncluí qu,e .a moda, I, 'B!1ra a msnnã 'êli 11m'a as a estaca0,' II consístencía er1. nu casar André.Otüta lVIar
corno tudo' hoje etn dia, ê Ilu, j primeiras hCl.'IlS da tarde, o quanfo !! ,dh'ersidad.e da linha fins;
1!linad_a "P!?la ;práÜ�a: d�i-xàn;'1 v:;'sí'Ído' díw.rsarnente ric�np'�" 't; .do estífo p�l'mit;e a !o�as � fi msnína IV[al'ia Iracema.-uo Q Iado eCOTh:mlCD, que e, nhado: um casaco 'de corte a. uSà:-lo: ull':.sL,!ormuG magica. filha do sr. Dorn.ngcs Vito�um outro assusto,' Mas quem . um bolero que mude em suma.
não gosta de possuir um ves- ._�__ tLm9,,_ re.sidf'nte "em Rio .:lél
tido ou um conjunto que' adap

E M, N E S T A' fi' O 'L"H A T?sto;
tando.se às necessidades da

_ :; menina Leonida W'lP-,vida moderna pel'mitg à mu,

est Para o Lar

Wip_
pel, funcional'io da secçào, d"
pagtnaçã., deste [orual, e de
su., exma. (,'>;Dosa ci:J. Veronl
ca WippeJ;

- a srta. IVlal'i2 de Lour.,
ríes Evarinto. residente nesta
cídarls:
� a 3i�8... *�...nt onía TI,u·ediger,

e;,;po�;.t do ::r. Max Rüedi_
gel':
- (J jovem Luiz Carlvs Ba;

üJ11IU.,l" residente nesta cida
de;
- o sr, .i\ lfl'edo Campos, fi_

Fabcl' Birren, conhecido
consultor dLS ',pstabeJecimen.
industriais. no que c1iz respeí,
L a cores, acaba de realizar
um estudo' mostrando o creii�
c: nte- emprego da cor' nõs la.
l';o;S .norte-nmer-lcnnns .: I) au

pi"mto d a pl'fJCllL'i,l (j(� m 11eri;.1
cúloridü'" para qnnse tt)c!:ii;
oili<JtalttL:ú"s li(jrn6sti('n�.
A .cor rlJ.!-:>a.� -ciJ.UP !H1tc'JoR, fiP li",

mitava <LS qüiil'tq;; tll:- dÚI'illÍ1:
adquiri ,: hújQ gr_Ultle popuh.
ri dad,::" nIíu só �J:U'a llS insta.
la,'õ?s e :nu]ejos rios batihei.
1'0$ C0l110 lambem lJara a cozi
nba: A cDzinha branca com

sú� al'larcnci" di:! labcratorio,
foi sübstituido por uma cozi.
llha .alegre, de cores brilhan_
tes. o amare]J é, naturalmen_
tI!, a cor mais :'f!l voga para
a cozinha; seguindo_se o ver

rl'.!, ao pn"so Q!'i, os utl:'nsilio3
'e ;JIJéin:lho:.; umal'e1os. verme

)ílOs e verdes s::;u os mais ve",.

elidas,
• •

Nos banheb"',s, a cor de ro.

sa, ,�, amarela I) pzul e o cin
zenlo são' as ror!;';; mais -em
moda para as gU:lrnições, mas,
para. Os azulejos, pred'Jl11ina o

cinzent:> seguldo dJ amarelo,
do vt'l:de, do co:'n1 e do roSa,

Em seguida de toalhas as ama

relas. cor de !"",�il ,e pretas ,es_

tão na dianteíru: E' ÇJJrioso se

observar que o r:ublico repele
decididamente. certas torialt;
dad.!Cs, apesar du destaque em
que as mesmas são colocadas
n:s nnuncíos e exposições. E'
n qw: :<i" dá, 1101' exemplo, com
J lil!�s. o roxo etc. embora tais
,'ores sejam milito acertas pa,
-ra vestidos ,e outros acesso
rios.

gl11'3 d,? Pi'OjCt:[io nos me íus
vaçãc. Um ,ex,:"mpl) muito llus, l sucia ls e 1J0liticos desta cidu.,
trativo. a esse resneíto, é o de:

-

número consrderavej de

autO_I
" ,

,

moveis verm.elhos e amarelos
- o sr , Jo!'e Black, runeío,

que hoje se há por toda a par- nár-lo da Cía . Bering, desta
te, enquanto que, já na uma cidade;
geraçã'J atrás, _a rn�loria ab-

_.� sr. Arno Bardt da e�'_,mInta dc.s automoveís erà' em .. _

' -

jJl'eto ou azul marinho. mercto hical:
o ex, Ber-toldn Neil ;::',:1,- -�------ -_ =====

•

S.A.

Quando Sp tl"!:Jta de tecidos
pura forrar moveis. o verd�
ê o mais popular, seguindO_52
a cor de cm:lela, {) b<;ije e o

pardo. Uma companhia l'abri.
cante de tapetes informa que
duas terças oartes das enco·
mendás d::ste-ano foram de ta
peLos verdes, seguindo-se os
de cor d,!! rosa claro, ,belge e
cor de canel. não tendo havi
do procurá alguma éIe-artigos
azuis·
Não resta dúvida de que co

mo aconteceu no cinema, pa';.
sam:s da éooca-!:l.o branc,o e

preto !Jara Õ colõrid'o, em nos
sos lares.
Quanto a se saber por -qu,e

n-r:::tivo algumas cores se�po
pularizam, aQ passo que outraE
não o�ns�gllelÍ1' êónquistar as

simpatias do !JúbJj,?o. a .opinião
dos projetistas industrinais €
que se truta de uma questilo
psicologica. O !!úhlico se ,cao-

J
sa, com notav.eI reguladdade,
de cerTas cores, e há sempre
muita gente disposta a receher
de bru�:os abertos qU;llqu,er ino

FERIDAS
:;"llil1lms, mancIlas, úl·
cerUs e l'tmm,atismo

Elixir de Nogueira

;iDeio d'l fírrn» N citzel & Cla ,

desia pí':.\Ç'H, e

- o sr. Aífons l'·í:;('h.�·J' l'eSl�
,

dente nesta ('idade.

CAS'AMENTOS
Grande Depurativo do - Contraiu 11l1pcíw; ôntplil

Sangue IIlIJ civil. com a ;;rla, Frej'a
,: .. ,

j
Julia Paupitz, filha do sr, .Jil�

f '

.

Jio �' sra.: Emm<1 PnU}JÍiz, G

jovem Bert'J}du S. WestHrb.
r-::::::::;,-_-."..�� comlJo:tente fUllci·�núri() d�l Ii!'.

ma "HoPp.t'ck", desta cidadE',
e filho do ca",�ü Otlo.GL!rtl'U_
des Westarb.

1 3
SALVE

S�T.EMBRO A 14
Espe tacular Liquidaç,ão Seme siraI

DA

BUERGER

,

HAStlMEInos

S. S. tem ferias?

Então venha passa
las em

IBJRAMA
a cidade pANORAMICA

- Acha-se em fe.st.aR desde
o dia 2 do correst.;; mês, com

,fY nHscimentu de um robusto:
nwninü, u lar ào sr. FI'�tncí;;eü
RAmos' t' '151'.. , Berta W. !'la.
111�)S.

- 'fullJ)Jem ,1 lar do };I', J IJ_
sé Manoéí: de SOllzn fé :,;,'(1. 1<;_
ro1idcs de SOllZD.. a.ch<l�se' �'n�:

riq u.:"cido co� :
,_o llas�'írn:�nt(l'

de uma interessant.e lnenina
tendo 9 feliz eventp se regis�
irado �ia 1.0 do fldpnie mês:-

Hospedando-se no

! H O T EJ � E R G

!ll que é o bem mais locali-

1 sado com os melhores

!íL'::�êlrtos e otima cosinha

�----rdo
PEÇAS UmI'I'IMl\S

DE OUTUBRO

carro CASA VIAJANlB
- Acham_s." llospêdados 113

cidade:
- HOTEL REX: srs, Sesas.

tris Core.a, Curt Pe�er, Wi
lhelm Bode, Ag�stjnho na.

i mos Videira, Affonso CCl�iho,
>Edwill A, Hauer e sra" ·Jean
,Robert Rnl. l\ntonio ,ru�é dns
I Santos, Al1iw} Gaud?!1cí",

I Willy Hauz", RaÍmond Vin_
,cent ,e Jesus Alv3.l'ez ,Rodri.
,

gues ..

CONIRI IS IMPUREZaS

que, se a.clJ,mulam nos

pi�tões e·' nas partes mais

inlpOl'tantes do motor,

prQyocando enguiços e

encllrtan�o a vi

da do seu carro.

- Na Hora ProjJic:.l:
- Quase todas as d _ enç'1s'

são suscetiveis de (,U1'rl no' iU1_
! cio, e, quanto menos avanc;u
. das, mais seguro e lU?IlOS dis
: pendiosú o lraímnenbo Pc:!' ,.,.

I xemptu, a LlIn !'csfl'hdo bat1c1.
a uma gripe "sem jll1f;Úl'Ülll.
leia" segue.se lllUibs v;;zes ll'

i �na infecção !'JLílmonal;'gr;RV,
e0111 a !"Jflelun>:_uia üü � .lll.
)J,e}'['ulose. Tais OeOiTEí1ci,..;,; ,:e

rito evit�ldas SE ú m8di'-�1) fOi
,cuvido desde f),S m'irneil'D:i sjij

"
tomas, -" ' ,

A()�sentir (lLiá1q tid' ll(;,�·tní

I
bação lIa saúde, IH'GL�url' IIi;)
médico. - SNES.

ASTRAL DO 'DIA'

REDUÇOESEM T'ODOS os PJtEÇOS
Mercadorias a granél, por preços de pap,e!.

."

E' FORMIDAVEL A ESPETACULAR LIQUIDAÇÃO SEMESTRAL da
C ÁS ABU E R G E R Rua 15 de Novembro; 505

BLlJMENAU

por daga Swami
'1 de Outubro

Venlls e JUDiter l'adi�JJ;'.
b::ns fluidos para nmjzàd,,"",
consorcios, J01as,,' fÚlarii;;:ls,
leis, competições, vi::!gen,:, Lu;,
e Sol, Ú t:.lrde, prometem ltL
<:1'08 '::'nl propaganda, .1'e("(1IfI"'I1,
davel discreçáo matulilúl ..

'

OS l\)ASCIDOS" NESTA
DATA - Pacient9s, compreen
sivos, bondosos, artistas, n1U

sicos, destinam-se a feljz c-

xistencia.
'

wzr-

Dtltrlbu1dnr \e1U Sta.' C'llt.ari_
D A 8

AFAMADAS CASIMmAS

"-1 O BIS ir
.

Marl!s. Fabril da melhor
eoimlra do B1'1fI!ÚJ

- :x: -
Linho. e avit!mentrul

par,. Al:t'aíatea

ANDRE" MARTlNJ-

formação <:ie ·cr0!3tas.
pelo carvão

IITOS DE PREVIDEtlCII,� "
_� ",

<
' -,� d .&-�. _ ,_ ,.

_ -, _, "

AC:IOENTE�/ .

PESSOA IS

Não se adiam, porque a fatalidade 'vem inesperadamente.
Adquiria li sua tranquilidade
através de um seguro conira

,- x-
Rua XV, urso - Cx. POIIW, :aA

.

BLUMENAU

Cafcario para "lavoura
CalCUllO parti lavoura,
especial para recupera�
cão de terras cansadas
�on1'b arrozeiras ou qual..
quer outra lavoura. In�
formações' na �arrnora
ria H�as rua São Paulo
561.

- NA

,MU'TUA (ATA�INENSE DE. SEGUROS GERAIS
, UMA OpGAHIIAÇ40. A; SEU SERViÇO

,i
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BLUit!ENA,:C, ��Hi:1l154
���--"__����'--__�'___HW••__t.�.---� ���__���..r.2*�.�'.�neR.U1�__M__��·�;n...��_�....��__.���;:����.�����& _ ••t __.��� ••••q.__• �__��

5,�� "tudacla 'a Pos$Íbiliclacle c/a vinde do Olalia
", -,.,. ".' -�.' ',: """

" .

,:�. -

- ,
'., "

'_ ",",:
Exibiu�nos 'o presid��te dt< �Om. 'o Inandatlil'io da.

entidlltl�1
' LBF" ter.çar-f.e;r}L à nPite, um. 'Deal e djrjg�ntes dos p1in('jp"ls

\. t�l€g.rt!,n:l_J,. qu� de l.àÚs, envíou; 4tubes hhnnenauensps. parn com I' "'., '.' � � -
\

Um I} sr, :ftuhens Sa.mpaio,' co- Js n�esmos trotar do 3!'iSUm J.

nbe:�dn l'mp�:�snriO de futehol d3 : - ._,-._� BIrASIL Pf�OGRESSO _ POR ATACADO E VAHEJO
r.;g"lO "lll-bra,Slleira." tnqun-mco I

, CANI,;1'AS PARKli:R "21" <,' ". Cr$ 235.00
vir :::ii; nossa !

PULSEIH,AS CHAlv1PTON , .. , .. ,,; Cr$) 230;00,
serem estudados üESPERTADORES WESTCl.OX .:. Cr$ 190,00

planos é,>inlciadas· nt'g.-:iciaçfr€:3j R.u, 15 de ND'li:JTÜ:llO, 8(1-1 - Lo andar
Oa,I'ili uma riôva .:temporada. do EliD: 'l'ELEGRAFICO - RAILSO - Blumenau S:C.
ronjt{!#-O -cartôea do, Ohi.tia em �,__-_._�.

.

LISTA IRIPLI(E DO' JUPI.i
Em oficio encamirJ)lad'f), ã, Li

'1'.'8, Blurnenauenso de Futebol,

ecmuntenu li, pl'e;o;jrlenél/l lia

··m�.€'l"�' (). Cluho�l, Atlético,):, Tupi, I
t nova cO!'illtituiçüQt da Iísta

t)"i"1plíce
'

di> SPUs repr'ésentnnteR
junto- no Conselho :pivisionaI.

.

I
A eomposíção da mesma.

ago.!ra, passou ser a seguinte:

1\11_embrúl efetivo, sr.". Br'unio

conhecido por I
Ninha,. pr"Í:ll:cipàl valor; o;;em ':\11'!

.

l'ida, �a _eqUipe de titulare;; da, j9gremlll<;ao' gasparenae. '

t TOS S E
1.0 Suplente, sr, Carlos' Bar- ERONQrlITE fi'

hÓS3; Fontes. .

r ""I.ROUQUIDÃO
Suplente', SI', Alva'!'), ÜW- .

r'-�'�'
����-

A NAÇãO

in�

meses do

En.comemo,ração "esta

FíJí�,1

" ,
.

'quI" con

;l'atou' recentc-mentm (!iv'elt!03 jó�
;;05 do tenm d-o;. Cruzeiro de

PortOI Alegl'e ..em Sai1tn. Catal'in;",
/),nC<?ntra.�s""·l'ÍJ H.o.teI Rossi,' em

L'ajes,;;:;�endo 8(1 avilSta,r� ,esta, j
ou na. 1)1'oXUll8"

data, a CASA

.-----�._.

[{'E/TER
\)"eo'à 'de Roupas paril çriaoçal, ,.por preços
,"acati�·5ímo.s.'

.

,

Roucas feitas para Meninas, Rapaz�s e Bebês.
;:���ça ·ccono.uia, comprando .Del,ta' grande;

/ ,'V�QlJa. tilela para veJ,tif beDJ' OI seus
, por, preçqs vaatatosos. -, • '

',.

,: ,Vl�rjr'que O IIOd«:t
s'tuaJ.meote �"postó
oes da

.

anuncia espetacuAar

tilbOI

sortllDeato
vitri-Dal

/

SA Pf/TER Fíliat
Tupi vem

:le f,edir ,à eni.i'd'ad!' d:l Rua XV

: �u!" iwja. cl'€dita da €m 'sua

Cf!;U-}ta a im!púrtal1cia de CI'.$ 40q,(jfl.
compareci

mento da equipe juvenil. do A

:l'ético Re.naux a; G3.spa:,; no (Ha

!5 de setembro próximo passu-

encontro final do

categoria. .,1a-

,� , �'-:... -, <
-

M.otor de 2 cilin:drôs'/ OL·ÊO CHU� de 22 BP: Camtiio
de 5 marchas. p, f;re.�tf:

.

F.qulpadqs çom LEVANTADOR HVDRÁULlCO
. ARADO de DUAS AIVECASo

Lembra a dirrção do cluhe

ln'dio, 'para. jtt.'Stificar, gUU, Tecla

R d'e'liberação a)lr'Jvada
na, reunião do Conselh'J ,DivÍ!,jú

nê1 d�, LBF, de 6_7_54, ser,und,j a

1U�)J ri gren1io' (jun f.i7..�;o.;srA a. p-nr

:J'f;:;a. do� "ponto. .; H1} nrlvp.l s:ll'io,

·1i1.0 . H(� -ifJH-PS'f!n1 andu" -
- h' 1F' �rnt o.

-'Ja,}�n_ "a 'c.li�[JlltB dr,. pile)i.'). irú:l�:lni·

�!1··,lo-ia_ Enn qua1"rOPElltllR -(Jru:r.ei

ffJB.

O "fir-ir;' tllf,iprj-,-;[· RPr'à --j1i111 ail"

111" "lJTOfJPRP) do jOF,[i, r1ffra () nf:

�('"sarifr jiílgamf'fltn pnl' J}fl,rte,
la JDD,

DE PRO'EJRIA FABRIC,!\(AO"
- - _" "

,

RELOfGIOS DE TOnAS AS PRO(J])ENClAS

ofen,ce por preços menores a

RELOJOIRI'ft ttMTRftl
�,f'''' d _e ,

_

..

, !' ,

HARotDO REGUSE
,;a.,.... " ",,- "

.

' lI!"' . JÁ
....tJ1.'f-_.� ,,' " a

Rua Floriano" Peixoto; 95
-

.

Cp, 439 Tel. 1639
• Para consertos em; g�ral procure sempre <1.

melhor organlsação " técilÍca do' eStado,

de
j capéla com· futebó'-ou I

vice - versa" dá certonao

União e 6uaraní só· jogarão em Timbó ii

.. de dézembro pró x i m o

I
1

,
Con�t3.r.á.· de. c;lois, ]_)rélio�; aj)e- llentf>, elabor:XJa.. a. S'�ffund3, ro�

)1\35 e. não ires como determina

Illlda,
do' re:tut1nlQ do c::unp€onat',)

ra. a tabélu, d' {!o )ógos mc�nt�-, profissiona! dI" futebol da c;itla-
, ����� �--�----����.�--------.---.�---------' de,

t Como' 'antecIpamos, ,Ue- cOl1�um
acordO. e c·.)m a indispemmvel

'lprovaç.ão da: p,l"['3idencia da

J,BF, decidiram União e Çuara-
oi adiar pal'a, o' dia. 5 de d'ezern

oro os eUlbates "que coloc3.l'iàJ11

f!m a,çã,o seus quadros efetivo;,:

? supl'€;ntes. cuja. efetivaçã.:', es

Lava pr1evista. para 'domingo:' nI)S

dominiÍO'i! do' alvi-:rubrO'.

Os lTIQtivos desta modificaçft,(l
lI'! datas }HU'a o In'atch !.mtre

unionens'c-i;.'e trilc'),]ores di); Itou

[ll1vn: Nórté !prcnd,elu-se 110-,' }'ato

'11' reali7ar-se em rI'irnbó rli(t 10.
,

,t. Ü'adieion:al festa m1. Capéla
Janta 'rr:!'ezín1Ja cUj,!) exito fi

nanctlirn Íf!l'i:i, � com]}rorneh,--l.i"J
;1, di>,pui_a. 'do, encoàti'ij 't:lnião x

. I

smeneu em 55
Economize comprando ná

IM P O R T '-D,OI A

;1. N li N C I 1-: M

F . O R
.ti ----7----

-

lU ·�·;;pS#,';··-·-i--------�--·-""----- ------'n:za33Mi5& F
.

fABRICA DE MAQUINAS E FUNDIÇÃO MORITZ
. De EDMUNDO MOHI'fZ t .•
f:":1 Uruguai, 30 - Catxu Postal, 74 - 'l'elegl": "MQItITZ"

. --ITAJAI-
I"abrlcaçfto ue Balanças de 26, - 311 e .tQ l:s, - Bomblls lngle.a. dê

I l;.f - EIxo .para serras crrcurares - Furadeiras llorizonUU•. lia.

ra 'mIJUla'�ctLl tm armaçãn de mrnerra - Ferr:t�,'n� cO!llpl&JUI -

S��/TIt !H.a --- Pl�in!!:. bÍJnlile�, so "('enL od{� htttura --"'" {�lUjd:io.a }l.Q:'
ra !j:Jà;_lri�!Jt ultlrUda:1 {1!iê!l- eH�;j 'fi 9ragr..s -e:o!l1tilers.i:t P!1f� �{,i4!t. li:!

[Jtdi't."t;u.tL.ua! _"'- (.1!ldüa «� r�iIlC1u.::;ib � t-';:tl1iiil:'SF1i:. �= Fi'ill�t:iJ�l ai .....

éanienluj,. ti> nei"ii3!.5 }j)_If)rill1i.�Õef:i iJ.� .... annf'�.
. .. _ .

•��1iI_z·'te�Íe- '-gtmrrvew -gJjf5F,.-nmWtf·-"WP--·TD5S5FWFiFZ

t .

PEÇAS LEGl'l';fMAS.
C,asa, ·dQ AIl\N'lcano, !L A_

Rua .1& de Novembro, 473

��"!'l'<'"".,";'''''j!!'''���.i''�.:''...�:;�� �--O-�"""j.��.......�'4"';���.#-�:i����"";���.

,� (L I N I ( A t4 Er D I (A HOMEOPATltA
.$

,_-- DR. MECESLAU SZANIAWSKY--

,�
Mécico do Hospital Nossa Senhora, da Lu"

"

.

Consultório: Rna JOSE' BONIFACIO N. 92 - Fone 2665
\ Residencia: R. BARAO DO RIO BRANCO N. 52\!

.

C U R I '1' I B A - PARANA' .

� l':specia:lidade: DOENÇAS NERVOSAS E MEJ'lTAIS .

� Dúcn.ças da pele: Eczemas, Furunculose, Coceuall."Mán�
� chas, l';;j)illhas, etc. - Glândulas. 1j'�lta de T.egrutlj. E?C�ell-
� !iO Flore:! Bruneas, Frieza sexual, Impolêncla� E.l;_el'llj�íl-
� {Ir' Desenvolvimento físico e mental, etc. - Doetll;&Ii, erõ
� nic!.lu em geral: Heumatism'J, Vttrlzes, Asma, Malár1à ere-

� _-- Dica - Hemorroidas, etc. ---' _.

�í ATENÇAO: Const!lt�g em B1uruenau nos dl,a!!l 2G & II do

� ---. cada mes, no HOTEL RO!,.E'l:Z � .

�>�...",��-,t'.>-\"�......����.>4��·'iiti<ti��
...���. I

I
, •

,

em nossa loia �

Veja o qUi} a BENDlX Economat

faz· para Você:

t MT;'(')MÀTICAMFN rE, enche-Se

d� água., no .5C'"Q nível (.,t'rrü' � It·tU*

p�.tí,trura ,",(i�q'-Htda� lJUt'n(� c: li-ia.

2 Atrr<JlHÀ"rlCAt\-lEf..·rrt:, flê13. :;\;2
af'âo a_c:itaJura, JaVi! ;'.u.l ....e'tUr:tl:r.:

tio�.lil f:'ft;judtu,U' u$ U�t i,lti"

3 AIJTÚM,ApCAI,IENTE, e""·,�,"-
!-e -pitra f:!llC.l.gU.lr, !'i::-lIipn:- <:Jú ';gua
lünÍ'a� -u.nJ.Íl OU t1ll�S \ c.:!�:;� ií �t)�

vouraJt! .

.1

4- AlJTOMÀTICAl\:ENTE, ames de

c.ad.! re-novação de �glla. extrai a

águu ,da f"(,up:ty pelu UOYU c p�ten

te:àdo pron:�so a v:"ícuo.

t"I
I
I
I
I "Q 6fr-�D1X b:onQiliU1 ni.lv

ni?í,:e5�ihJ "J1jÇu,(�Õ(J (,10

�olo nem tn�t�l(lrão e$pedt:.l,
Trúbdl!Ju CilW 4�a!qu"r

preS5�O' dé (1gua e btl'5Tw

Ugó-Ia, eln-.t,uatqJ,;er tO'rnilr�#
,
PQrd que,-fuf1do(,Q
"com tada.":etki_nc�o.

, . --...,'

BOLSi\ FwdvH nE MEflXALOY

rol�rd'" {'�rJu!uYn d\J !H:NDIX1 g��un ..

tidQ p":;Jr � "fiO'!; - que, P.1lI S.UO·.I�5 filO

vim�nro� n v(;t:lJo. tira 1:1 (�B·Ii..' 01.1 roupa,

depcls di:: �r.';(o�LI(...da. sem oO'\O!"fotor,

st-tTõ. nv�-,.brUT b\.-.t�e:s. envolvendo 5UOVt:-

m�tltê' f. t.'.-ioc. íli};n prc.C:B�;V q'Je �\i

(Hlnn I;J ul"I:"!"d,,-IQt, � 'H�ljqul)t.!t") "ri..lo·#.

..

D:::l,\':)N�Ti;AÇÕES 1'P..ÁTlCAS SEM COMPfWMISSO!

��E,",-.,eFNEF-
-- ,_-

--.S 5,-jii!piiK$f$
-

wr- -"",,-"pr ,
- -- ---

------,-
-_

-fFSf.�

Aproveitem 'Iambem fH(tkADfHUl WAUT! U$ 138r30 mensiiS
"ii$lif5M .'_"'lt'm ----;--� ijfif_C ,�

�.
""" '

( A S A A M t R I ( fi N \) S. A�
SECÇ�{O DOME'STICA

Rua, l� !_le, N,nvel'!"ll!r!l, .473 }<' O N, E.
- - -- i\SSls'n:NCIA NTECANÍCA

NOSSA nWISA l�' Sl�RVIR

·��""f ftFi"

/') 3 2
A, ,<:.. '

'BANCO INDúSTRIA f {OMtROO DE· SANTA CAIARiNA t' Aa

- 1ihtiiz: I T A J A .I -

J�nd; TeleV.:, "lNeo"

Cr$ 50.0(}().OOO,OO
Cr�'i 50.000.000,00

Capital .. .:. . ..

Fundo de Rt'serva
,; ........ OI .,:' -.'"

ci'$ 100,000.000,00
'rotaJ dos d(!pó��ito9 em 31i3154, mais de .•. ,'. Cr$, 879:000.000,00,

,
-:' :, ,1,."

AGENCIAS E ESCRITOIUOS NAS PIUNCIPAIS PRACAS DO ESTAl)O
DE SAN'l'A CATAR! NA, NO R10 DE ,JANEIRO "E ,CpRI'l'lliA

,':;:::" -,r

DEPQsrrE SUAS ECONOMIAS NO 'INCO' E CONTRIBUA, ASSIM· pA�
RA O AUMENTO DAS POSSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO DA

,.-._ PRODUCi\O --
",

t O t.f
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SENAnonns
Nereu Ramos
Snu lo Rn.U1DS
Ado!!!) Konder
Arisj niano R.tnuos

SUI'Lf"N'l'itS
li'rancisco Gnlutt i
Rodrigo Lobo
Genésio Lins
João DaiN" Pilho

CAMARA FEDERAI,
AliaxI<;:a. Social Tra.balhisf3.

Adêi"tJ.ul Ramos
-

.12. Sflva 14.ü3
lu'quinlf!d€;; Dautas 5
Atitio Fontana 1
Joaquím Fiuza Ramos 7
l..eoberto Leal '38
Ner�u Ramos 23
Oriando Brasil :17!i
j?aulo Carneiro 5
Serafim Bert:.:sfoo !l
Rodolfo Ti.üzm<iliU 265
Elias Adaino 110',

Uníãn rremocr...ttea :Na�ional
,Afonso Wanderl2Y Jor,
Celso Ralnos Brnnco
Jorge L"cerd�\
Rere1110 Deeke
Antonio Carlos K. Re>i"
Fernando F. Mello
Jos/' de L, ROdrigues

Partido Social Prol:lesSir.ta
Angelo Novi
Cid Rocha Amaral
ClaQdio Borges
aubens de C. Rauen

Partido Democrata
ltarrf Bauez
Antonio Mateus
ASS}:íHBLE',A

Votação
Alfredo Campal'
Antonio Ribas
Augusto Bressala
Edmundo R. Rodrigues
f,lpidlo Barbosa
Hermeiino LSt'gul'a
Rugo Roepcke
ívo Muller
JOIlquím Riga
10rge Barroso ji'g.
José Bittencollrt
José PagliolL
Lessi,m. Slou[n�ki
Mana':>l BelIo
Orlando Bertflli
Oscar Danova
Ricardo Witte
Valerio Gomes
Mario C, Mello
Olllberto CarV!11ho
AUredo Cherem
FlavIo Ferrari
Helio Peh:oto
fieitor de A.G, F'o,
lvo Silveira
João dos Santos
Louro Zocks
Lenoir Ferr�ir.a
lIfi""el Oaux
Olivio Nóbrega
Torquato Tasso
Walter T, Cavalc:mti

U.D,N.
,João R. Gomes
Tono Mac Donald
Frnncisco l\1;lscarcnha..:.
Benedito Carvalho ,Tor.
Ft'"anci5eo Canzi?.ui
Evandro Rairnt.lndi
J'(Isé da Luz Font(!s
l"..izEl'fr:o de Ahneid�
Fr(�<lerico Kt."erten
Joito d.e Souza Cab!'nl
Tupi Barreto
Frederico G::>.ssenfelter
1\'lnrio Olínger
Ulisses Longo
Luiz Rigo

. Waldemar Biduschi
Rui Ruis"
Antel10r 'l'avares
Nelson r�osn Br:\sil
Julio Coelho SOU1.1.>.
Paulo 1.'. li'ontcs
Paulo Kuncler BornhaU5ett
Luiz de Souza
Clodorico M'jr"ira
Gerhacl N""fert
Achillp5 Balsiui
Brun" R, Scblemll ..r
O:mlar Dutra
Arthur �iM\V{}rt
Wellceslau BOl'it,i

l'TH
Telmo Vieira rUiwir.'
J"uh'io EmendnerJer
Wolrath \"'e"g
Manuel Ber!Ollf'ini
Parisio Cl'.l::dp
José Ctlgner
Dionísio Mondal'do
Frall�i�t�o CalnUf!1 Nêttn
Brnz J. Al....es
Rafael o.;rllz Lim:t
HlpóIlt .... Pereira
Hf>rrninl0 11enezp.� F.,.
Juventino SilV,l
Luiz Silveira
Otacilio NovIDs
Otacilio p��s.'j.r�enfo O COGRAC DE ILClmioHarri Machado 1
Arnon Mello 13 XAVIERAlcebiades Pinheiro 1 �.
Carlos Búchele 5

',/
,r

��������G���:atz ; 'í'I;,lrJII ct- p.DIP!.Jo;;o l3ittencourt l.,
. ;p- �

JOsé Ferreira da Sl1v!l SIW
",:," combate .. ttroHqulf.'Nuno G.D'Eca ln __

Pedro L. Vieira fi ror,,<,. coocemr::do e pr6prio par.Volneí C. de OliVfiira 70 os di.5 úm[do3 o COGNAC DEZuni Gonzaga. ., ALCA'iRAO XAVl1'R conti ..

�4:�;!�:�",1 ,;1 F"�'

Pouca Libe rdade
Danl"l Barreto fi

�m�!���p::: H�
Aprev'illlmBUlo ra. Ne fihumo G a r a n t i oHonorato Tome}in 3�1

ICAtt��1ol'I�:'�i��Al, ciona da produCão RIO, () (Merid.) - "P'õsso

I mais de 40 mil •••
P s.n.

�a "a'n� no pa'l� afirmar com s.egur:Jnça q':le o
..

VIQLENCIAS GOVEIt-Alfonso Oliveira ]13,; li .... 'li � pleito de Pernambuco :fOI'" NAMENTAIS
����uzt��r:::Siros i menos livre e ,o m�nos garan- - Prosseguindo, acreSCen�
�'rederico Witte Jor, :h RIO, 6 (Merid,) _ O Ban_ tidQ de iodos os -realizados no tau o sr. João CLeofas:
Guilherme \V. v, de Heide Ui

N' 1dI' Estado, a partir da adoçã.;,- do - O sr· Etelvina Lins, -"re-Hclnz Herlng 1:�:l co TaciOna e DEsenvo VI-
voto secret.o" __:_ declarou o sid�nte ele proprio do ;nl�ito.Heinz Branchs ,H menta Economico. com a cola_ '"

Helrnuth Hass 1 bornc5::; d.:: técnicos do mi. sr, J-::âo Cleoias, Eo'm .entr.evis. �ãd; .esquo!.·ceu nenhuma�medl.
�lleJ;;lUb�,r��?°itr;i�sr 'l�� nistéJ:io da Agricultura, está tas que concedeu 3 O JORNAl. aa, \.!lenhum recurs� de VIQ-
João Vieira 173 estudando medidas diretas vi- Ch;:gado ao Rio no dia 4 deste. lenc�a, de compressao e de su-
José Gonçalves 33" I sando a um racional aprovei. 24 horas a!lôs a eleição o can

borno em, favor do seu C::màl�
Julio Grossenb!lcher 4 1

t t d d
-

d dI'dato da UDN a,� governo de dato. .0 subor.no tornou..seMartinho Veiga 261 ameo O a pr,:) uçao a caco
.

x Pld CPedro Zimmerln!Wll ;328 ne.c proporci.onar maioreS Pern:lmbuco se m,:strava fisi- pra e �o a aClO o ampn
Vadislml Const3nskl 14 facilià:ades à sua comerciali- cam.entê muito abatido dizeu- das .Prmcesas, qual!_do � VJ().
Walter Rosamann IH

z:ção. do ter sido dura a campanhl'> lencIa ,e .a compr.essao, na? da�
lngo He:fl;�·N. 20;}

.

Estudos já prl'IDovidos limi_ política", ,Tam resultado. E tL!c1o fOI :(e1_
Wilson S:mtiago 21H taram-se à r>arte do territorio _ S(bremodo extenuada to sol? {) cOI?ando,·,dJreto eTo S1'.
Romeu Pereira 15;; nacional shuada ao sul do Pa_ com o trab.alho desenvolvidO Etelymo Lr,:l.s., com a melhor,
�����r�u��:tner . 324

raleIo 16. ond.e. em seus tres nos ultimos dias, vim' ao, Rio ü;cmca pOlc�alesca para Imp::_
Eugenio Bruclteimer �;,� milhões de quili:metros qua_ para r"'pousar,e ao mesmo \eIn dlr. o voto �lvre e Q acesS'J' do
Aldo de Andmde 173 dl"ados o2stão concentrados p:J rever meus filhos, cole- eleItorado. as urn,:s. Por. issuHilberto Zendron l�� 86 001' cento do l'€banho bovÍ_ giai::; aqui, dos quais ,<:sta",';'

a .enor:m..� abstençao venfi�d_������o�?a�� 67 no

-

80 001' cento suino e 77 afastádo há mais de um mês. da: Re).lmal1tct-e, os nosso.:.
"\.dalbel'lo Franke ",' po� cento da criação de áves. Quanto' ,"1,0 resultado· do pleJ_ ve1cul?s de transporte.dI) n1:)3-
Arno \Ve'cl(e l:(j� CalcuL-se em Q1:a!I'o bilhó.?'l to, ainda é cedo para fazer_sE" sOsteledltoraddeO eram rãehdoids ndasLeopoldo Blease .

..

II
I

. -

g a Dera as . acesso s c a €3RodGHo Hombun.! :, de cruzeir:::s o pt'CJUlZ:' anua quo. quer prevu;:ao se UI'. e·
" il S ba g dWalter W�cholz 13/: ocasionado !leIu (1'2sp.erdício vem ter votad'o maIS de qua-
- v a

'. s,,� em. � o e uma
Arr.o Gielow 245 do narque industrial de car- tr,:centos mil eleitores e, atê bdeter_mElnal,çato IOflCml do tTrl1-Frederico Mallske ';" -

,a"ora fo:r-am apurados pOUCI1 unaL. el ora, para que vesPnrtitl0 Democrata. Cristão nes. '" ,
�eln lIvre tranSlto_

·--------;��:;�������;;;:::=_--:::::i�F,���....-�������, - Então, nos flllmlClplol! em
PA R A F E R I DA S,' qu.!! era n,(Jtoríàmentú conhe..'

ri cida a nossa situação majorí-;
E C Z· .c M 111 S f

taria - afirmou' sr
. .roão

� n CleofúS - como LImoeiro, S.

O E S José do Egito oe -outros, todasI N f L AMA ç I as violencl,"j� furam ostensiva_

C E I A S mente praticadasC. O ,R, I Foram 1l0meadQ� delegallm'

F 1'l 1" E 1.1) A' S I

especiais, ,ref,,:rçados os destl>-
'" f '" cÍlmentos com r�m{'ssa de CO'llfl

f
tíngentes e de rhetralhado�

E S P I N H AS, E TC. ras; os .agente! policiais a

paisana .ou ostensivamente tal'
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.tiO
11
14

cogftarido absolutamenta -de de
missão em rnassaa daqU!e�es pro
íissionais, como foi divulgado.
Ouvimos a Ipropósii'J< 4'J ehefe

do gabinete do ministro; da 'I'r-a
oalhó, sr, Waldir Niemel,<,r, qu'"
nl'1s decla.ro:u' de'5c�nheC'E'I1 qual
qlEi!" providf!D"Í'fl, naquele sent i
do, O probll;ma eselareceu-noa,
estava entregue ao Depar+amon
to Nacional da' Prevídeneta Sor

nha novos soeíos exerclclo re- cial que {1 'Vinha examínando ;
ces findo e' ressaltamos desta, Lei da A,cumuZa.t;ões
cada atuação d-enodado presi. Falou t.ambem no rt'r.ortel' o

l"il.f,ii�,�i-op""..a'(�r!i:
.
.!�.ii��.�a�iõõG·!ç�a�A�d�o�S��r�����,_�I

dente .esse orgão, nosso esH- sr. Ribeiro 'Dua.rt'!', dlre-kJi{" da-
mado Delegado Gírardi, cujo quele Departamento, que
trabalho merece 'mais elogio. esclar-eceu a questão:
SaS· reterenclas e 110SS0 perene - Não tenho, sobre o assüA�

reconhecimento. Cumprimos lo, outra or\Fm\tac;ão a não ,$(;1" .Expressa Bimnenauense Lt4li.. '

honroso dever Informar-vos a da circular, -já dh,u1zada por
"

". �
esmagadora vítoría chapa oli. COild..L M ;2,a l'':gina lêti'a G} i Fones: 16-20 e 1752 ��eial ,;:.ncabeçada dínamíeo e

� ,,!l;r�i�����!i!��!�.,abnegado consocío Vidal . Da�

V" -t
It

R" dnia, cuja bri:h2pte. conqui':lta ISI ara 10 o Sul o Elmo.';::s;;'ç'gurnrti contwUldade pro· ;
missara traj€'toria seguida di_I' sr GovArnador" d,o ,Esta'd·oApós insistf'lltês apeks, reção anterior e que- virá COI1_ _ li

,conseguimos o teor do te�e_ folidar ainda mais já pújantes
grama rec�bidJ pf'1o sr· Emt_ e inv.ejavel patrimonio nOSsa: RIO DO SUL. 6 Ainda
IHa Girardi, da dlretorlà da querida UlJi�o: n.�veis conti;- em 1954. Rio do Sul terá mais'(u'nWo", o quall divulgamos nuar em VQ.sS�, OOS'.O como tuna vez a visita oficial doI para que Os associados tenham

I
Del-e-gado atual diretoria, cuja pl'":claro GoVernador do Es-

6 Vereadores ....
·

. m:lhor conhecirr:ento das ati. atuação já antecipamos devé- tado, sr. Irineu Bornhausen.4 vereadores i vidades até agora di�-rendid:as ras' aU_:;piciosas .. _ Aten7ió�'as i Com.::!, das vezes anteriores,
- 2 veread:res I peh nosso Delegado: Congra� saudaçoes, Umao CaIxeIros ° Chefe d·:) Executivo catari.
- 1 v,2r.eador , tulamo-nos conv.:-scos brilhan. Viajantes RGSUL (as.) Ru':' I nense presidirá a inauguração13 vel'e:1dores' te coloc::!:ão obliveste campa. bem Badl�, Secretário", de importantes empr-e-endi_

LEGENDAS
(AMARA fEDERAL
A,S,T.
U.D,N.
P.S,P,
P,D C.

3.132
4,,03a
Jl3
222

(AMARA ESTADUAL
P,S.D,
lJ.D.N,
P.T.B.
P.S.p.
P.R.P.
P,D.C.

1.556
2,48fl
1.894

,765
341
498

:;
lJ

98

POSSIVEL CONSTITUlCÃO
,

DA (AMARA MUNICIPAL
DE BLUMENAU

(AMARA MUNICIPAL
r,S,D.
U.D.N.
r '1' B
P_'S.'P:
P.ToN.
P.R,P.
P.D,C.

2.167
2.934
960
5'13
458
241
310

U"D,N.
P.S.D.
P.T.B_
P.S,P.
TOTAL

H Otto Laschin::ki21) Alfonso Fre,:hel
� Hermogenes Schr?.Jlvn

fi
Nicolau Schr,iz
;reão Ortunio

37 Lourival Valin
1 [ilgomar Schultz
� Diónisio Sauer

::<1) Christiano Theiss

1 F_T,N.

20 Manuel Clarindo Paulo
Romario Bad-ia

2
Nilo Correia

'" rolando Reiplein
Jaime Coelho16 Eduardo Cunha

� Agenor Santos

6 P.S.P.
)

Newton Reis

l� Fernando Beduschi
1 Osmar: Garrozi
1 Pedro Pacheco .

Peter Federsen5
""1ario MUl1zkl;'

1 .� Francisco dos Santo")'

22 fOõé 'da Cunha
��urico Pereira

:?� Walter Scl1eidem:mtel
Walter Pasold10
Josó Schwaennle;;
Carlos lNaekernrn:'J;'p}II)
Osv::ldo With"erl

i nou Knaesel
, P.R.!'.

3 Dorval Roch::t

ln Franz Roedel
}50:j Harri Bueg·:
759 Inacio Fonseca

!I �J�:�co�li��;�:sel
� Rnd"lfo Ent:t�lhnrflt
4. P.'l',IL

G r'r. til '1'eJle5
n Vitnrio PfUer

JO�{· F.erl'pira
ll;l� Antonin Reinert

1 Btí n2 Lindner
:1II o\m:llulo DeschllffijH
'l Erni:sto VentureHi
... Bmm'9ino Philips

>1".! Gilbprto Gorrie'l
1 Wigani:l Grah]
lt'j Pedra Veiga
4r Ale!}ftl Santo:;::
'j Hilário Séhmin
'.1 Alr .....dn Ki<'lwn

!l']
411.;

NUNCR EXISTIU IGURl

Os com ,!lo 102 e seús
Lodi. de todos os do e�digo !}€'l1al.

50,
,

.
'I'ambern incurso nos mes-

Nada menos -mos ar-tigos aparecem G gene;.
dáctll; grafadas ral Mendes de Morais e o doe-
ocnclusões da delegado, a-. putado Danton Coelho e Ell.,
presentando os Indicíadoj, à I valdo ,Lo<ii. Sã,:) considerados
Justiça.' A despeito dos Irísls; Inst.igadcres e não mandarr;
knte;.t \U,pelbs da reportagem teso '

G sr. Silvio Terra não quiz dá- .
- O sr. Benj�l1tin Vargas

10 à publicidade, senão talvez será lambem implicadiJ no

hoje à tarde. . pl"OC-::S50, acusado de : "crime.
,�----���----��--�--------------�

I «Na�a s�� �!!! !!��ad�SI mc���01as ���m�!�!��S»
II lUO (; (M""id,) - Em tor,Il'.:J<' :os. apurou � rep()li:ag-e-m de O
rín lJl,Opalada. dispensa dos nlé-J JORNAL que nada 'de .!J1)vo e

I :1icos credeneiados nos lnstitu- xis!.e Sabre I) assunto, não se

No processo Gregorío For
tunato aparece como mandan,
te único, Contra ele existem
provas decísívas, inclusive sua

propria confissão, revelada
em dencimentos prestados tan.,
to perante as autorldàdes p.o�
lidais como na Comissão da
Aéronauuca. Tambem como
mandantes Clímério e Soáres,
aparecendo Alcino Jonas Nas
címsnto como executor mate
rial do:)· atentado.: Nelson Rai.
mundo de Souza, motorista,
tambem anarecerâ como' co
autor. Todo.� estes estão íncur,
sos Úo artigo 25, eombínado

NOTICIAS . DE RIO DO SUL

SOGlfiDADEUNliO DOS CAIXEIROS
VIIJINTES DO R. GRINDE DO SUL

La S ee�ão - (Prefe!iura MunI,,}:
"

pa1) -'Vot:lram 239 eteíteres
SENADO FEDERM.

Nereu 'lUmos
Saulo lb.mos
Adolfo Konder
Artsttlíano Ramos
Votos em branco\ RIO DO SUL, 6 - Na qua

lidade de associados (la "SU
CVRS", vimos acompanhando
cs E,sforços djspendídos p-elo
>;1'. EmUio Girardi. atualmen
te Delegado da �Jencionada
Entidade, em ,ijiu do Sul.
Durante a ultima . campa.

nha r .cen encerrada visando
aumentar o quadre} socíal, foi
GEl'. Emil'io Girardí O mais
ativo .� eficíenta colaborador.
cünqustando o prim,<;!!t'o PO'1-
t:" em Santa Catarna.

CAJ\1.JUI;A _r'J!iDERAL'�
Aliança
U.D.N.
'p,S.F.
P.D.C.
Votos em branco'
Votos anulados

P.S.D.
U,D.N.
P.T,B.
P.D.C.
F,S.P,
Votos em branco
Votos anulados

239
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LEGENDAS
P.S.D.
U.p.N.
P.T.B,
P.D;C.
P,S.P.
Votos em branco
Votos' anulados

24>
106
30
61
11
.�
3

mentes, entre os quais d.esta
esmos o predio dos' "Correios
e Telégrnfos"

.-

e o Posto de
Saude,
Justus· .. hom�nag-e-;ns serão

prestadas a0 Góvernadõr-'Iri
neu Bornhal,.lSen, conlO reco.
nhecimento do povo aõ seu
ilustre góverüante.

14.a SeeçãD - (Asenr:ra - Int-ell
deneià Distrital) "'- Vcotano.m 195'
eleitllres,

SENADO
Nereu' Ramos
Saulo Ramos
Adolfo Konder
Arístiliano, Ramos
Voto,;:, em brancoli:Execução· dos jornais e· emissoras

;i em debito com o Banco· do Brasil6rj

li� Aguardada a chegó.dq. do sr.ClementeMariani
�� RIO 6 ,,]\,ferid.) - A, P.ro'J}flsito
30 da div!da ,411':- jornais e crnlsso·
1371 raso c,)m relação:) 'á sua compo'si>-
:l" 'ção 'cce pagamentos no

,

Banco
29 I do Er::.sil, apuramos que terníi

!� nvu ontem o prazo pani esse fini

27 esbelecido por esse in�titllt·:> de
15 fTf'dit1. Enü'e.tanto, como foi

�� ontem feriado fore';se de. acordo

19 COU1 ,",,;. normas bancarias o pra-
S zo foi prorrogado pl'.ra hoje,

,
, .

Francisco B. 'GaloUi,
Redrigo . Lobo
Genésio' !>iI. Lins
João Baí"'r Filho
Votos em branco

A "EI'ica" {q�e responde' ptl,a.
"Ultima H�rà"); "A 'Va:nguarda"
e a "Rádio Continental" são os
órgãos cuja regularização de Ué·
bitOlo; <��:ta SI'ndo ex.igida. ,p'elo

foram
_

cO'll�iderada� enquadra- Jmente Ma_riani se encontra .na
das na" normas que'� Banco

tBahia
e so amanhã com. seu re

aUotou para 1"esol1'€r o assun!"::l. T1'(5'<0, poderá ap;n<ciar o a�'i-
AssIm, forarn-Ih"s pedido re- sunto, juntamente üOffi 'JS d€

forço ás pl'upostas apresentadas.! mais membros da Diretoria 'pai\.';;· bases nãoo !poderão. ser infe-. ra aceitar ou, l'eje-itar as' ultiriores á composição r",ita pelo I
mas propostas."O Globo",

. Embora termine hoje a p�'a
zo, o assunto' ,não poderá ser re

solvido hoje. É qu,€, os!". Cle-

Bane,:; do Brasil.
P,S,D,
U,D.N.
P,T.B.
P,D,C,

Entretanto<, nesse int-exim a P,S.P,

iretoda do Banco receberá.' a'S
\lotos em br::.ncc>

propostas definitivas e aiantará. 195
'" expedi�té para sllbmete-�o' â

I
1S.a Secção - (Estação - 'Esco_

"

'

,Ia Estadual) - 'Votaram JSI Elei-
a.pr'eciação, do· presi'deníe tio -es- tores '

,
',',

tabelecimenro, 'sr. Clemente Ma- -" SENADO FEDERAI." -

. . Nereu Ramos ' 27l'l'alll, Saulo Ramos
.

27

6
;,afl
10
1

SabadQ Ultimo as trcs apJ'e
""ntaram SUa'.'l �artas pr;Jpostas
de composinfu> de :p.ftgamento:< ('

de garantias oferecidas,
No entanto, as prppostas não

VARIADO() MAIS ESTOQUE
27
10
11
\!)
fi
47
121

AUTOl\'JO' VEIS,
DE PEÇAS PARA CAMINHõES
VO�SA DIS POSIÇÃO

E

l�
114
2!1!l
121
57
�l:i

fi í.

.:(...;..,--

Peças p;tra:

IMPORTAÇAO DIRETA

Agenles ffA U S T I Nri
CHEVRO LEr, FORO, G. M. C�DOODGE, JEEPS, INTER ..

NATIONAL E MOTORES HERCUlES

vres e l1lCfiQS �gur�s
todas.

,
';Fói càisa hominãvel" So

bre o resultado do pleito 1't'"
cusOu..se a falar. "E' mult,u
cedo. Só' foram a!1ur,d"s 20
por cento dos votos - decla_
r,:}u o sr. João Cleol)has. "Fa
laréimais 1:tirde".

E

dados, rasgaram cédulas! e
praticaram toda: sorte de e02.
ÇÕ'2s. Este dilaceramento de
cédullà'l em 'mãos elo nosso e*

1eitorado, de. restiJ, verificoV_
se igualmente nos suburbiO$
afastados de Recife, Aqui 11')
Rio !Jode .Q sr. Et",lvino Lins
passar Dor Ikmocrata, mas.
Em Pernsmbuco,' sabe o povo
que ele, continua s.endo o me"
ID') famigerado pollciãI de ::I
de março de 1945, que eu por
b:a fé, ingenuidade e. sobre
tudo, gc;:1erosidade.
em :entar reabilitar.

Is g88�as .�onlriÔuir3m·. para
melhorar a safra �e cereais

f O R D
PEÇAS LEGITIMAS
Ca,çll do Amerleano
Buli. 15 da NovembJ'o,
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