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BLUMENAU, (Santa Catarína) � Domingo, 10

F

rnufot-ltar-la ", retornou a palavrav ,

Nn f!OVerno passado. possutmos 9

(Cont'llü na :l.a página ietra ti)

PRo'rESTo ('(lN'rRA O Rl�AR- diante do local onde se reaüza a

I Convenção do Partido Trabalhista.

MAMENTO DA ALEM/t.NI�A .•

",
nritanico, para pI'Otilstal' contra

qualquer rearmamento da Alema.

SCARnOnOUCn (lng:lab'fra) , -- nha, Alern ele uma "llOmba de bi
Dona� dI' easa 'lngl('sas I'h"nliam drogenio" condnzent éttrt.azes com

a cruz Swastika e a !lergunta "Es·

qucceram..Se disto? - "Não nos

esquecemos", etc. Apesar disso, o

Partido acabou votando a favor do
rearmamento. (Futo ITnited Pl'"ss"
vIa :l.I'rea).

RIO, 9 (Merid.) - O desembar

que do sr. Eugenio GUdin, no Ga

leão. marcado para 8,50 de hOje,
foi adiado para -'lS 11 horas, em vir_
tude de retardamen,to de avião, eIU
que iniciou ontem a viagem, em

New York, com destino ao Rio.
Ao aeroporto afluIram numerosos

amigos dto professor Gudin e ele-'
mentos d::>. maior expressão do mun

do politico e dos nossos círculos
econômicos e fInanceiros.

MAIOR CONFI.'\NÇ.A. NO
BRASIL

Durante 5U2. permanencía de :'I
semanas nos EE.UU., o titular da
Faz�nda participou de uma reunião
conjunta do Fundo Monetário In
ternacional (FMI) e do 'Banco In
ternacional de Reconstrução e De
senvolvimento.
Coníonne anunciou. durante os

entendimentos que manteve
.as autoridades monetárias, em

WaShington, conseguiu o ministro
Eugenio Gudin esclarecer a con

juntura economica nacio=l e o pr;)
grama de recupe{âgão do atual
Governo, despertando maior con·

fiança nes EE.UU. pE'la3 coisas do

Brasil.
SUPERADA A ESCAI>SEZ
DE DOLARES'

Obteve o ministro Gudin
véspera de seu eroba?que um cré
dito de Us� 160 milhões, no Hanc()
da Rllserwa Federal de New YOl'k

excepcional de industrlialização
o nacionalismo excessivo, são dois

grandes males nossos.

Acha o sr, Gudin que üevem

RIO, n rMerid.: - Antecipando-se aos resultados do pleito em sua

terra, os:'. Adhcmar de Barros já iniciou "denlarches" pana o resta ..

belecimento da frente populista de 1950. Assim é que enviou, de São
Pr:.uLo. um ernissárto especial. que nntam mesmo se avistou com des ...

tacado prócer da direcilo nacional do PTB ficando assentada após a

palestra, H. \�iagenl do delegado "adelnai�ist:J" no sul, a fin1 de conte
l'enciar com c sr . João Goulnrt.

N,jo conseguiu a reportagem apurar os termos em que o sr. Adhe
mUI' de Barros teria proposto a nova �liança PTB-PSP. Registre-se a.

penas que a iniciativa é tomada antes c'" setença das urnas - e jus
tamente no instante em que tento o ex-governador como o ex-titular
da 'I'rnhuiho estão em desvantagem na contagem de votos.

A aüanca com os trabalhistas será vi tal para a sobrevivenci.:t po_
Iitíca do sr. Adhemar de Barros, e mais especificamente, para os seus

Projetas di' disputar "- prosldenctn da Republica. Por outr-o lado, o

sr, João Guulart não teria razões para repudiar Q. idéia de urna zen

proxímnnãu com IN "jropultstns ". Desse modo, é possível que, possam
os dois f'irmnr umn "entonte

'

qualquer com vistas •.� próximas elejo
�õe!; de 1055.

Absolutamente t l"anquila tr dos sanemos que a' luta contra a

.. o oh,,!e populista, falaudlj' ontem incompreensão é desígual. Os que
aos uDiarias Assnciarío. "t de SEtO compreendem não podem, afinal.
l'auío: -- "S�n. Paulo !�:.o será d'2 contas. usar- as mesmas armus

derrota.do·' .. (�GS que não compreendem, sob P!!�
Fatig:Ido. ('HI vh-tudo d::- C.all)4 ttu de descer no tnesmo nivel" �

pnnhn pleitol'�:..I, o ex.Govel'"nndol' Vitoria da. Leganda
tem es tado nusnnt � to fl\ritndn snh- __" A nossa legenda está sendo
ás :rU3S".

"ES1:kHi .a1':-;llhi:t�nlJeltte trun

(IuHO qunnto hüS resuttados cías

apurut:_:õeS e eUllfhl n:i vi IfWi:l '.1..1

l�OS$a causa".

- Nó';;; t\QIHeute le"ll-c; lutado a

ncissa virj:! ini eira.··
� contin;l�\)u.

"Nesta (' :lJl'p!1nha. l1:-,ncipalmente,
tivenl(lS f1\C '....nLt·enl ... r cnnlO advel'
sários diabólico,.,;. I) {Jdio. a lnaqui ...
na governrin1entnT. 2 pr'rssegui(:50
dDS (ie!1(lSpp1'3djJs t' n.nitos.

Pedida A Prisão Preventiva
Do GejneralMendes de Morae-;

ConUn1.... o Cr j Ilhe; d ..� \ i1úriu, T�

se há al'�,Jl11a sm'pr"qa quaniu "(I' emet18do Olesultadoc" (:l! pos;o justificar di- processo
zendo qUf l';Ci::sa alta tan1bern, foi �

contr� os que """ �0ll1preendem RIO, 9 ITVI"l'ld.J -- O (lll>nu:el ontem, a r,'port",ge::n ,'(> a JOR- t v.aUli), fiar..,:> ;m.tes, �o'. d/enutlt;
C 'd

. . .

.,
Mende3 de Moraes que ontem dei." NAL procurou 'nÜ·evi"t·· sobre o CIa-Io como unl dos insttgadores

0':<;1 er-anlO;;' :onltJ r�ossa l_nnnH�a >:ou o Denartanlento Técnico de

l'
_ , . d,Q crime d:t l'U'l Toneleros ..

-

�

a lnc.<:>mpl 'l "',10. MlIltos nao pu,· pedldJ. de pn.:'lJ pr.:n cl,t,Va. pedI" O . '�f't d D' t·t F' "d'
deram se" (,s<'larecidos e enUio voo I Produção do Exe1'cítrJ, mostrava·se do coot1''' ,'Jc uelo 1)1'omo\o,· Itr,lll I

eX''P1_ e1 O fOI 'Ns::
O

1
" "-

i:b '1 t E 1 h d d t d d dA' J
.

,.

C t C
ra recu.'ou-se ,,,;!: a ar. ao U l:itán-

.

raro lncompreellsIve m:!n c. . a,,�! Jrun a ° Ql.1<:in 1:', = ar e e e TaPJo. orge :lI) JUIZ os ti ar-
te, podemos informar com segu_
rança. que seus ad�gados (:.$1;f,IJ

respeito, /) 51'. }!',rr-
nando Moreira Guimarães, ;pl'OCU.
radar geral da Justiça Militar, de
clarou:

RIO, 9 ll.\tlerid.; -- No Rio
Grande do Sul 1\1enegheti
continua a fr�l1:f� com 366
mil votos contra trezentos e

trinta e oito mi! para Pas

qualini. Em Pernatnbuco
Cordeiro de Farias já tem
101 mil votos cuntra setenta
e nove mil parE Cleophas; e

na Bahia Balbieo está corn

quarenta e ttr:s mil contra
ü'inta mil p;)1'<'. Pedro Cal.,
mono FinaJmcnü' nO "Estado I
do Rio,. Miguel Couto Filho I

teln spssenb E t'.'es m.il, Pe· !
reira PitHí) qwu·ent;�. I;� SEte I
mil· No Distrito Federal, I

Caiado de Castro tr�m cento I
e ;noventa e quatro l"'oiJ. vo-Itos para senad�'J'; Gilberto
Marinho cento e quarenta e r

nove mil setecentOB e trin··)
t.a e 1.1'<:;.>.; lVl'ozm:l Lago cen-j'to e quarenta (} no'.'e mil
quatrocentos e trinta e um.

Continua puis a lu t:J. f!1"!.b e ,estes d3is candidato� 'Oara,

deputado. Ca.rlos Lac"�rda •

'18 mil votos; L1Jth.lJ·o "fJf>r' !
I

gas 58 mE; nas legendas
Aliança Popular cem mil
votos, F-ru:tido Tru,balhista
oitenta e cinco mil.

elas dadàs ou não, neste mo

mento ao conhecim?Dto pu-
blico.

•

Falando d-�pois aos jornalis
tas, rcunid-�s nO seu gabinet·;:!
disse_lne {I g'2n.eral Fiuza de
Castro que muito grato ficaria
se des nenhuma publicidada
lizçssem em torna dele, por
motivo dn. sua .atuação no mo

mentosa ca.:o. Essa, a de tra
balhar sem alarde, é uma ve

lha norma d,e Estado MaÍ'n
muito proveif,:)sa par.a OS ífrte
r·235eS do Exército e, da Na

e5.o, e eis !)orque de tam
bem sempre a adotoll.

- A imorensa - :frizou a

seguir - me prestou rea1me11-
t2 uma grande colaboração
n:sta emergenci3. Compreen-
(CollclUI nli. Z.a págIna. letra JJ)

examinando � canvenieneia de -"O ministro da Guerra andou
deslocar mais uma vez p"ra ti ".r., aeertadamente fazendo remeter o

bita militar o -processo instaurado LP .M. ii autoridade judiciaria eCl

contra os responsav:ois pelo assas- mum porque, no momento, a coO"!,

sinio do major Vaz, como recurso petencia a ser fixada ê da. 1ll"4ma

""paz de livra-lo d!l prisão lHO. autoridade judiciaria, por se tr:?tta?
ventiva que se ::.crcdita v(!nlul " de crime cometido por civffi. A
ser dec1·etada. circunstancia de !laver no Y!"teB.fna

COMPETENCIA CIVIL referencia de uma cIta autol'fdad(,

O oficio com que o general '1',,1" militar,' como é o general Angelo
xeira Lati, ministro da Guerra, re- Mendes de Moraes não' pode desd�
meteu à justi<:!l eOnlUln os auto", já fazer :fixar qu�lquer' competeu"
do inC{u('rito poliCial militar soln-e da outra. senão a C1lmum, pof...
o crime da rua Toneleros é de oi- a participação desse oficial-general
to linhas apenas. Os autos, contu- vai Ser apreci::.da pela autoTidái�
do, se constituem de cinco volu·' jUdiciaria a qUUln cabe estudar u

mes, e fDram dlst1'ibuidos à Vara processo".
do Tribunal do Jmi, por detcrmi- TEOR DA DENUNCIA
nnção do des"'mbargador Ferrl.uml'-;;l Recebendo o" volumosos :..uttH',
Pinheiro, Corregedor da J'usth;t, o juiz Costa Carvalho or'dellou que
ocvendo scr apensados ao pr<lcessd os mesmos, fossem à sus conclu
remetido pela Policia Civil são. 1Ybis tarde, informou a O J'on

O juiz Costa Carvalho, receben- .NAL que somente na próxima se
do Os volumes em foco, ordenou
o ri'colhimento do dinheiro (er,> Conclui na. Z.ll pagina. leU;!. (lo)

Com lott as conclusões do inquérito I
ENCERRADA A MISSÃO DO GAL FIUZA .. AGRADECIMENTO A IMPRENSA t
RIO, 9 OVI:rid.) - o Ge-rrespeito. As conclusões a que

nera! Alvaro Fiuza d;e Cas- chegou o chefe do Estado
trêl, presidente do inquerito

I
Maior d; Exército foram por

policial-militar scbre o aten. ele mantidas em segredo, pois
'lado da rua Ton,,,Ieros, enire- no S8U "entender, l'ó 'o titular
gou ontem .ao mi�listr,8 dai daquela pasta poderia decidir
Guerl':l o 's,:u relatório ti tal. da conveniencia de ser,�m

v. S. encontra aos melhores preços em

350.0110l no Banco do Brasil, -com

�:e�cc�i�n���!�l ��e����, o�e�nve� (ARTADA DECISIVA DO SR� MENDES FRAHCE
numerario pos!,) em circulaçiio: O
Banco do Brasil, assim, ficara como PARIS, 9 tUPI - O primeiro mi._ pría sorte desse governo ao solido
depositaI"io d:\S notas, guard:mdo"as

t
nist1'o Mendes Fl'ance iniciou 1\;CJ_1l tal' a A·�",mbléia Nndot:>ll um vc·

('010 as cautela; de dÜ·eito. k ;. etapa mais decisiva e dr:lmll- co na politica de permitir o re!!r-

P<lr outro búo, o Cm·t·tlTio teve tica do seu govel·'ll). Ontem à nol·' I mamenta Illem1io.
ordem tam1Jem a,. guardar com o te, Mendes rt,so!veu jogar a pro- '

CHARLOTTESVILLE

(Vit"1
Freire pronuncíou um dis�

ginía) (UP) - Gilberto Frei- curso na sessão de abertur�
re, o c.:mhecido sociólogo e -as.. da C-::m:ferencÍa sobre relações
crítor brasileiro, declarou que interamericanas, que se inau
o ressentimento contra os EE: guiou ontem, aqui -e terminau
UU. aumenta sem cessar, mi rá hoje.
America Latina, e -exige U'\'ll Narrou com detalhes os

l:stuC\-J- . completo e ci!entificr;.Ô
das -Pl'Dblemas que prejudi
cam as relações interameri�
canas,

Continua vencendo no Rio
Grande o candidato da una

F O R D

Fogões a lenha
--

PEÇAS LEGITIl\iA.S
n.!) 54 Telefone 1 1 8 O

,

íl RIO 9 (Me1'id.> _ Passou à dig

r posi,ão do It.affinratl O carro oíll)m\
numera 39; que servia o tenej;")1.c
Gl'cgorio Fortunato. Serâ agora u.·

tilizado no transporte dos embai,.
:<adores em visita oficial. Imprcssio·'
nados com ° estigm"J vados oficiais
de gabinete da presidencia recu·'

"'H.. m (} "Lincoln" de Gregnri,l)
I Fortunato !lnra seu uw.

Janio QUadrOS não irá disputar (I presidencia
Já esiar�a comprometido com � candidato do 'IB, sr. O. Aranha
s. PAULO, 9 CMerid,) - o sr.. palado, em f!l.ce (la 'lcordo existen cessão presidaneictl. ,do PTB procederi:lm a uma rees�

Janio Quadros caso seja eleito go· te entre ele e dirigentes do PTB na. Sublinhou o nosl'o informante truturação- integral da agremiação,
vern2.dor do Estado, não será can· doual. Segundo esse informante, os que em :fnce dhao, tudo leva a erer i expurga.'lclO completamente o par
é;idato á presidencia da Republica trabalhistas deeidldamente, de que que o "r· Porlit;Íf) da Paz continua- tido para tornã.-lo vigoroso nas lU.
no pleito qUe s!! realiZará o ano foi prova a intensa atividade do sr ri lUl Pr..feitul"'l, devendo o PI'B tas vindouras.
vindouro. Esta informação foi d,a. Rodrigu.es BorJaS Filoo !DI> inte- lutar, €-ventua'.rnente, ao lado 6as
da á nessa reportagem no gabinete! 1'ior do Estado, junto aos ãiretol'lls I

ãemai1l bancadas "liadas, na Assem.·
<10 vice_prefeito da capital, por e· . da PTB em f.:tvor d!}, candidatura bléia Legislath'a, !lI1ra eleger' os
lementos do PTB e ligados tanto da "dobradinha - deram pleno a.! presidentes da IréSa diretora nos
ao sr. Partirio d" Paz conlO ao llaio .::.o prefeito por ordens ex_ diversos periodos l,gislativo pllra
sr. Jltl1io Quaclros, Afirmou o pro- pressaS do sr. J:mgo Goumrt e da <{ue o governo ds .r. J'anio Quadrr.}S
cer t.rabalhista que <> prefeito não sra. Alzira Vargas do Amara.l Pei obtenha (> sólido ;!poia na Calnara
participará do que tem sido pro· xoto, Esse �·.lloio, de aco,rdo, ainda Estadual. O mesma deverá ser feito

com �ssa. :fonte de informações,

:fOi,'
na Camara MUnit'ipal para que {)

A' DISPOSiÇÃO DO ITA ... dado em troca d,-_ promessa expres- sr. Por:fírio <ia Paz :possa realiZ2�
sa dos srs. J'ati'l.o Quadros e Por:fi- a" obras prog1'am<lda".

MARATY O CARRO DE rio d!" Paz, se eleitos, emprestar Disse ainda ó nosso infonnante
pleno apoio a candidatura do sr.

I
que esse osforça Objetiva a plena

GREGORIO Osvnlda Aranha á presidencill. da unificação do PTB, transformando_o
República porquanto será o ex-mi- ltum p!l.rticto rC2lmente populista,
nistro da Fazenda o candidato do Os dirigentes federais e estaduais
PTB á suprema m"-gistTatura do

pais "pnra continuar " obra inicia- r
da pelo sr. Getulio Vargas".
PaI' outro hdo, :frisou o elemento

trabalhism que o sr, .ranio Quadros
caso sejn eleit.o, em 1960, no pleito
para presidencia da RepÚblica te
rá O apoio do governo centra'l, e.

consequentemente, d" PTB, dR su-

da famosa marca:

" "

(omércio Industria

GERMANO SI�IH S. D.
B L U M E NAU, Rua 15 de. Novembro,

Rua 15 de Novembro, 473

Casa do AmericanG S.A.

e -

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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UUiS eeee« I!U etm �riJral1i':_ i.uiiti·IU";1. CoUfO tiet:::l dl�lJlJ.iUidLii'ç;)-

C 1_ l t'(tf�it .. tIl !!.O- ttltlH.I..!.} 10: [t:..d� 1�5 te.� o

í:.v'�� I! modec, .. :':::;tn�'J �dlL:!for.!l.I.,r (:jMAX nuNnAllO .. bU,:!1 lio!�
�. ,

'te'

tc:r.:bJ'!:"!,oJ tIo\! prl�Ni(;n· rtl: B;;tk,wgr.it·�i (_" :I pr<':.t;;h rt{tu:z:i,i;)� CUMAX:

nU:�DA:DC-, d€. 7 � CÚG.!��C8, de,,(il"e .. se p.tU! Stlh fJo,!Í4 ilp�ré!lf'.':e:, bl·,fpi.•.•
����:I.o interuc e ar.. : 1l'oti.vd iLl�tit'j!oowc:tt(J: tJ COMPIW!.S�';(jÚ
Cl.lh,'l..X élEhM.Êl'!t;AW,tiTE l ,,':HAf.i{). CU�jAX BLINDADO

A I N T E R �1 E D ;' 'A R I A

da :Mêt1:.k�:r e Fiedl�l' Lida, sito a Rua 15 de' Novem
bro ..,., '1344 _:_ fone 11')-:89, caixa postal, 736 �. o:r.e�
-:r�::;e os seguintes negcclos para venda:

'i"ENDE�SE por preço de ocasião as seguintes peças
de moveis, sendo, um. sofá-cama Probel, uma Poltro-

I
na-cama Probel.idoís tapetes de lã. uma Radio-eletrn
la, um Radio Siemens, -mna Enceradeira elétrica, um
a�már�ó bar, uma m�sinhH, um guarda-roupa peque

�
no e um espelho para banheiro.

1 ,V�l\il)�7'SE uma casa de madeira sito em Itoupava

[Norte,
perto da IVletalurgicfl Staedele Ltda.

VENDE-SE um armaeem de secos-e molhados, com
b&.i· fl'cgriezin, sito no inicio da Rua São Paulo, des·

._
ta, ciçlade.
�=-=>""'-'__���-......_--,,--------

i· Distal1te 2.70�A!�!� d:l!��I��S�l'ito FederaL

l·:4otes
e Chácaras; pagamentos ao alcance de todos

com e sem entradas,
.

Oferta da Cia. Filadélfia Investimentos - São

?a,;llo. .- Visite-nos - Organisaçâo Blumenauense
LtC1a.. - Rua 15 de Nov., UI'. 870 - Blumenau.

l

COI\'! 1 s ANOS DE PR.1\.TICA
EM ESCRITAS MECANIZADAS ,E MiL�UAL

Aceíta escrita" avulsas nu deseja colocacâo em firma
nêsta Cidade ou Interlor.

.

Dá-se referências' Caixa Postal nr. 730, Blumenau

f

f
1'1
III>Um caminhão 1940 l'Ja- TTe11,1e "" di , I t

.

" _.u -�L lversos o es,
ra 4.00.0 quilos U50 par- a Rua Goias, sita na

tiCnlaI'. aceita-se. carro Garcia. Iníorrnacões
L'lenOr' em troca: Tnfor- com o sr. Her111ann
macõss na Rua São

(Franke
- Rua Amazo-

Pat{lo 561.

_

[I na
- 86C1

I ' f '

·;g,�'�·"'t=..e."".,.o_""""""",�.._""" 1----�---------_·� f
.

jã=>oç",o,_.�""=iIC""w�,. ..... ...,=.",,,..�-.c�·1 çào tj(� 11m clima de c')nft,i'n-· R:"publica é ((lUP poderia faz·"r

'� _ nu

I
ca que p;ermitÍ�.;>i!, ellten::li.-; á lnpr-ensa cteclarações maü'

I� iKAAS E MUNI(ÕES li E N D E é' r: rnentos, entre no" e ""les,

C"-l
�llllula" sobre fi'" l'psult3dos d�1

� _" ,) 1. j.}'1Zi;5 de fucil itar a soluqãn d,� sua rn issân.

VC!�[lt;-"p 11111a rnotocí- !Jl'<lblemas urgentes, ligadn!; ",

i
Armas Oê eaça, esp6r� dda Triunf. pontencia 12 nOssa r�cup.eraQfio, economíca, f ,N .. verdade, não havia pel:_
te, l'eT6hl'<;i'es, pistolas h. p _ ":Til p«rfeito estado em grund-; parte a merce ll:'c:;: (l�([() o seu tempo,-, e '"ntre, OH-
etc. _. QunJquér mar- de funcionamenr c. ape_ ?�ssn<; �'el:"cõe;; com o p_,aíS. qW'1 t1'05 motivos Di)!-qtlo� n::gocio.tJ.
(la, COI\<IPI-::A'M_SE nas nm- 6. ano cruzeiros e o pr incipa l comprauor d.: i um emnrestimo ele 160 .m i,

NA. nu ü:ocar-se :1;101' bicicl;;- nosso café. .:: i l hões de (h lares, dl:!stinad:J a

'(asa Pesca e (a("� ta. Rode'ido de numerosos j�Jt"" t atender n., nossas díficulda- pô 11 íeo. HOil"n�

� ,

'til Infcrrnacões na oficrna rral istas, que o, crfvavàrn l�:' I cI:'S_ avuals, ,nas melhores .con- mesmo alguns d2<:rnuilJ'-:,
'. � --, .BLtiMENAU Edgar Rêute.t!-�telefone

I
pergul!:tas. {'xplIC"lu.lhüs .o sr. dlço(;:; !)O.'iB1V"is, a,o juro df,}_l Mas felizmente. tl!(l('\ ,�r; j1'l,'

'

RlI:' 1301 1126 _ V.elh:t, EugenIO GlIdm que. 'rvlden- i e HH'lo no;, ['enio ao ,auo. tao '
.

., I
" tpT!1ente, só dÚ!:loís

..

d" cor"� 1 s:lmel1!c: e pdu pl'ázo de 'um r;-J_Bl'eeeu, senl nlaJores �\1n·
j

,=�_.•_���......� �_

S veIsar c!:m ': presl\1ente d:J I 3.110.
.

j sequêncl?
., _

'

lOlES .. VENDE-SE

A de AhneidE. ,José P\1tonjo SOHres,

Alcino JoãQ do Nascimento, NeI

s= Raimhnd-o !,'te Souza

l\,\inl Doru{:Ues "e",,"'t;U"gt.ls.

E
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BELO IlOBIZON'EE: -- Rua Golú. 214 - POR
'1'0 ALEGRE: - B1UI. ,Joio Montam, 15 - CU..

:srrIB.A: - Rua Dr. Murici, 'iiI - I•• mdlll' -
.Bala Z33· - .JOJNVILE: - Rua 8i. Pedro. II·

I Exli_OaCÉXIM (ogita;.se
. clã instalação

O
;

'I deral e os Estados do Rio, �\
armazenadoras" \

n:eladas de grãos e

ivergencia entre I·uizes e c e "'n"t , ',,0 SU,"
.

". .' -'o p a ," s \ �í�l:sa�:;a��P��fo s����� .: �!a�� ����� a4�O:%�= mil:�!�i�i�dades
..
are

18
•

d F d
e Q. 80, Goiás, Paraná St� Ca-

zens e 75 ar,mazenst de
ba- ��zenam.�nt� d� �l\Ul1i�

a an Igo 119. a azen a Santa Catarina induida. no plano governdmental tarij',; ::d��:,�e d� Sul. �:t�ii:F::;��::!!t.E ;��::Ei�:�:s��:::r.�
RIO, 9 (Meridíenal) cíonal do Desenvolvimento

ISêcas,
regãão que, por me- : U:ma segunda fase já pre- 532 milhõ:s de. cru�e�os

Uma vasta rede de arma- E.'con.ômico,
em

COlaboração.
recer

trat.a.m.. ento. esp.ec.
ial, : �lsta e

.a.
ser

. pr�gr�mada!
.. pan.l

os

gr.ao.
s

�.,
103

..

m

...•
Ilho

....
es

zens e silos, para Instalação com técnicos do,'Ministério vem sendo objeto de estu- í Bstabelece a amphaçao des- para as batatas, num total.

em zonas do Centro e do. da' Agricultura e do Plano d
.

d t'd' .

êd i ses totais em cerca de 50 . de 735 milhões. Essas reeu..
os maIS e 1 OS a re e em ,

. .. - .

d
-.,

bt'
Sul do Brasil está sendo Salte questão ab a g

"
.

Casa do Amertcano s , A.
oor cento, ou sejam mais., peraçoes . po erao ser o 1·

, .

Evc'lul'do do P{)11'gOl'10 das' e; . Cc
r !1 eDr� teI?t sFua i Rua 15 de Novnm�".o... �73 258.000 toneladas. das zracas à trínlíce l"eno-.·estudada pelo Banco Na- ."- prrmerra .L3S'e o IS ri o 'e-

� v II. os
A .

.

d 11'
-

�

dJ· .' -d '1'
_ A rede, eempesta e

.

-vaçao a carga os SI os e

--:------.....:...-..;;_-�-'-_._---------:__'_--�------------c-,,-,;----=====---- unidades (52 silos e 60

ar-!,àrmaZens
no de�ul:'so das

mazens), permitirá :Írmaz.e,;. .safras e sua Goméreializir
mar um total de 545,708 to' �ão.

ao

��
DOS ""D1A�IOS ASSOCi.ü}Oíi"
PBOrimIDJUlii i}A�

ti/ii .. ,& .1!i ã {J A o�

A I A ç I O
iii�. AdmiWii'2�@ 8 Ofiei:uü: Eu Sio i"IílIíl...

iiil = F@it@ 'lüií = Cabl:1i Puit.í.. ii.

IiedatO!'1 SAUlo I'AGUl'illXã

"V '. �� .>'"

I:XPBDI_NT,c
Afimatul'uJ

A.N1JAL li. 8' •• ti II ItII' �.. 01<"" .. "..
....

..

GEMESTRAL
Cr$ 158,'11
Cf$. 80,01
CrI .1,e.

SUCURSAIS: RIO � Rua Rodrigo SilvB, 12
� FeDO 1�.5'53 - SAO·PAULO: Bu' de Abril

L ISI -- ,.. em - Foneall: t-IZ77. 4·UIl

RIO, (Meridional) A zenda.

extinçâ'il' � CEXIlVI deu orÍ-! Finalmente. o magistrado
gem a grave d'ivergencia en- I [letermmou que fosse oficiado
.tre Os juizes da Fazenda PÚ- I ao mimetro dFI Fazenda. antes
blica e o ministro da Fazen- de qualquer I'l.ltra províden;
da de então, sr. Osvaldo Ara- da, relatando todas as 00:1r

nha. Enquanto Os juizes acha- rências e pedindo 3' sua ma

vam que em certos c.ásos as nifestaeão -sob!.·e o assunto já
licenças já concedidas pelo I debatido em todos ás seus de_

órgão r-xtínto deviam preva- talhes com seu antecessor, sr.

Iecer, o governo resistia por Osvaldo Aranha. \

todos cs modos, procurando
negar cumprimento aos man-

dados de segurança, As reia A N UNe I E M
r,õ.es entre a .! ...stíça e o. MI. N E S T A 'F. o L o: A
nístértc da Fazenda muito ,,�

ifreram com o choque de opi.,
nlões e os magistrados ehe ra
ram mesmo a l;';Karar desna,
C'l:l":IS e'Jcfg!l'{',s para resguar,
�o .das prerrcgatívas da

J�n-Itrea-
JNos úrtirnos tempos do g,)�

'vernb; passad<::, por.ém, estava
s�ndo t;st'.ldado um Enté'l!'il
mento entrE fi:; autorldadps
!'executivas e judiciárias, ê�
m:meíra a rõr um parade�n
a fatos tão desagradáveis, O
próprio mmistl'O Osvaldo Ara
nha dt'm",n:;:t!ou tO deszjo ,'f'
l801ucionar to'::o!,: Cs casos peno
def.tes em Juizo, E quando) ;

desfecho favoráv,el se <1J)rOX1-
_J:lllii, surgiu a (:r:�e política.
Agora, (l Juiz Amilcar Lall- SERVICO 'DE PRE(I�iO1indo, Ribas, clr. um processo I

...A

. de mandádo de segurança, a
«::aba de se Hf.:ril' a'::8 ente',1_
dh�entGs que SE' processav::::n
e manifestar a 'esperança de

que seja "d·efinitivamente su

perado esse -lamentável episo-
dio de- à-"scu!l1primento de
'sentenças judiCiárias, pois, a_

!tém de tudo, são impessoais
FlS funções d� rninj<>tro da Fa-

É mais
facil ainda

,.

!
acabar com
os vermes

..-- dando ao.
. "'. seu filho'

UCOR DECACAU XAVIER

Em

Torno e Esmeril

Retifica Excelsior

Rua. FI. Pe�xotn, 89

FABRICA DE MAQUINAS E fUNDICÁO MORIIl
.

.
De EDMUNDO MORITZ

Rua Uruguai, 30 - Caixa. Postal, 74 - Telegr·: "!tIORITZ"
--ITAJAI--

F&bricaçl0 de Balanças de 20, - 30 e 40 lu. - Bomba. Inglesa. a.

111' - Eixo para serras Circulare. - Furadelrall hori2:ontall pa
ra montagem em armaçlio .de madeira - Ferragellll completaI -
Serra fita - Plainas .simples, 50 cento de largura - Cilindrol pa·
ra padarias, moendas para cana e dragas completa. para areia e

pedregllJho. - Oficina de fundição e f'stamparla - Projeto., or
çamento. e demaIs !nfolmaçõel na Fábrica.

Guebrando Cabeça
HORIZONTAIS: 1 - Despencar; tutú-bola. 2 - Trama:

ave da familia das Galináceas. 3 - Deus: do verboJ rir, 4 -

Contração; kmbrar. 5 - Cítrico. 6 - Quadrupede util ao

homem; post-scriptum, 7 - Nome que na Bahia dão à co

la; instrumento musical. 8 - Face; sem. , ..
nem beira. 9 -

Aldrava (pi.); fugir. )

( d Z , '6 ;; 8 9\
"

;� #- .;
i

L�
13
�
�r
f

�,
li
l8
-,

. VERTICAIS: 1 - Produçãíol; goma_arabica. 2 - Poeta;
guarnecer com abas. 3 � Passado; ansioso. 4 - Despreza; ,

aqueles. 5 - PequelN ovo. 6 - Símbolo químico da :prata;
cheiros. 7 - pobre; batraquio, 8 - Junta; bairro paulistano.
9 - Destruir; rep.ercutir.

&&JC .,&* ; ... 1·........ ===

VEJA! D
-.0 assunto, sabe que conseguirá me-

.

Õperação com os caminhões DODGE.
•

�ão DODGE tem um motor. do tama

� � eapaeidade adequados - tem tambem uma

e:�agem, transmissão"e eixo trazeiro correspon

ti��do á tarefa a que são destinados. Não é de ad

mirar, pois, que os caminhões DODGE lhe deem o

máximo de desempenho, com' economia e longo fun

cionamento isento de dificuldades. Portanto, para

encontrse a solução adequada do seu problema de

transportes, escolha um DODGE!

CiIa-���''«f.
�1r�Slll1tlldI®1f

AM'PLÓ ESPAÇO' UTIl. Fã
.

RA CARGA e aparênCia die

ttat«, fazem dos cazninh51$s

VOJJGE·..... p;.t1:irnbnio.p ....
;iif. queXü cJ.""Tdquirir�

ASSISTÊNCIA DE SERViÇO E PEÇAS

NA CAPITAL E....POR TODO O INTtfUOR

OFERTA AO PÚBL1CO

Ações preferenciais de participaçãól. inteoral
.

.

o

com prioridade no recebimento de di1,idendos de 10%

da
COMPANHI_A SIDERÚRGICA MA'NNESMANN

Preço de .oferta:- Çr$1.120 por ação
.PRODUCÃO

.�

A Companhia é a terceira siderúrgica do Brasil em capacidade d� produção, bem
como a maior fabricante nacional de tubos sem costura. Sua fábrica de tubos,
recen�emente construída nas vizinhanças de Belo Horizonte, produzirá, por ano,
aproxunadamente 100.000 toneladas de tubos sem costura, emprégando·3.000 operários.
A 12 de agôsto do corrente ano, foi iniciada a produção de tubos sem costura
sob a orie��ação técnica de mais de 300 técnicos alemães, procedentes da Mannes�
�an�, de Du�Seld?rf, uma das principais siderúrgicas do mundo. O custo de produção"
e balxo, .devldo a experiênc�a e à técnica da Mannesmann A. G.; ao baixo preço
da energIa; ao baixo custo da matéria-prima e à maquinaria elétrica automatica.

VENDAS

Cakulam�se as vendas para 1955 em mais de Cr$ 600.000.000
e para 1956 em Cr$ 1.000.000.000.

EQUIPA.'A-IENTO

:fi'aram c?ncedidas ao câmbio oficial de Cr$18,72, as licenças de importação para o

��vo eq:np�m:nto e maq�na�ia ��oced:nte da �emanha, e no total de U. S. $16.800.000.
. mentI::: o custo de substltmçao deste equIpamento já excede o capital atuaL

CAPITAL

'* Ações .ordinârias . . .' Cr$ 550.000.000;00
Cr$ 150.000.000,00 ..

pr$

* Ações pi'éfel'enciais dê' participação
Total.

* (\lalor nominal Cr$l,OOO)

DESCRIÇÃO DAS AÇOES OFERECIDAS

As ações preferenciais de participação integral têm prioridade a um dividendo fixo
de 10%, participando depois das ações ordinárias terem recebido o mesmo dividen

do� i�ua: e integr�lm�nte na . distribuiç�o dó lucro remanescente, seja por dividendos
adiCIOnaiS em dmherro. sela por bonificações em ações ou por lucro retido nas

reservas da Companhia.
.

,/

OFERECIDAS PELA.

INTERAMERICANA
DE,FlNANCI�E INVESTIMENTOS S:A.
Rio de Janeiro'7 Avenida Rio Branco, 81 - 4.0 andar - TeL 2�5aaO
São Paulo - Rua Alvares Penteado, 218 - 5.0 andar -'- Tel. 36-3653

ASSOCIADO NESTA OFERTA:

rI
B A N (O MO ',H l E IR O D E tA S T R O S. A.
Rua do Rosario 1�, Rio deI Janeiro, D. F.

(orr elor auforizado no y,le do Itajaí:Unico

S N R. U l.M E R
RUA 15 DE NOVEMBRO 383 - 1.0 . ANDAR
- - BLUMENAU - TEL·: 1523 - _;_ - -

RIO, 9. (Meridional) -';_A I (Mgr. l\rruda Câmara).
'

26 de setembro de 19;)4, Unamrne, toda a impren.

I transc;:;rreu um ano d�sde sa brasil�ira cpndenou essé
l
a data em que as autorlda- ato de vlOlencla dos comu
dei:; comunistas polonesas, nistas.
na sua luta. ��ntra a ;liber- pesde então; porém, ou...

·

d.a,de .de rehglao e da cons- tros acontecimentos surgi•.
c.lenCla, at�ntar�m contra, a ram, e a lembrança da ar- .

lIberdade ao Prunaz da Po- restacãO' do Cardeal Wys"
lonia, s. excia. o cardeall.zynski e. do

.

golpe desferidCl
Wys�y?�kir despojando-o da contra a liberdade da igrtf'
pcsslbllldade de desempe'l ja e da religião na poIonia..
nhar as funções de seu car- . apagou·se na memória do
go. público.
A oplmao pública do E' justamente com eSsa

mundo livre reagiu Ínten- circunstanciaque. cemtava O
samente diante desse novo regime de Varsovia e seus
criine comunista desferido agentes;. uma vez· amainada
contra o ideal da liberdade a onda de protestos; 'O fato
humana· havera de cair rio esqueci.
No Brasil; a reacãó não mento, e o governo poderá

foi mencs enérgica:'As mais renovar ,a sua ,campanha.
altas patentes da Igreja Ci:t- anti�religiosa.
tólica do ·país. protestaram Os poloneses livres, resi-
com veemencia, como por dentes no Mundo Liv-re,·
exemplo, sua eminencia o lembram ao dito mundo li
Cardeal Primaz do Brasil; vre o que se passou, há ..um
em Salvador. Sua eminen· ano, ,na Polonia; e adver..
da o Cardeal Arcebispo dó teul quê; até hoje, (j crime
Rio de Janeiro, é' S. em. o não foi apurado, e o desti...
Cardeal Arcebispo de São no do Cardeal WyszYnski
Paulo.. permanece. desconhecido.

Eminentes húmens de
Esta::lo clamaram sua indig
nacão na tribuna do Sena
do

�

Federal (senador Mang,
Ciro. Vasconcelos, senador
prof. Hamilton Nogueira) e

na Câmara dos Depütad{)s ,,;__,;.,_......_......_....... __;_,.
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'Convem Lembrar Que I ! é ��s?;�;rq�:s��cil��t;ag��:
•• .1 !,��i�;nl�O��� t'��v��z!�ta t:�:

AS M N S
metálica, Entretanto, as su-

-

. A eRA
.

de ní- Iução de água e amoníaco - gestões que lhe apresentamos
cetina podem ser tiradas; x x x são bonitas e coriLnrtáveis e,

mergulhando a piteira nu
� QUANDO as escovas sendo executadas -sm madei.,

álcool, durante uma noite de cerdas verdadéiras tive- ra, são bem menos dlspendío;

inteira esfregando a no rem perdido a sua eonsis- sas,
.

,
•

, _ Como sempl'e temos repett,
dia seguinte, com uma es- tenda poderá devolver- 9'j, nesta página, que impor-
covinha de dentes. lhes a primitiva dureza ta mais o bom gosto do que Q' classíeo branco e tomam.se asp'.!cto· agradável.

mantendo-as mergulhadas dinh.eh-o de que..a ·geát.e dís- culortdas. .

.

. I Por outro Indu.

I')or algumas horas em vi- ponha para a h.oa decoração
.

'Pinte' os 'Inoveis de sua co.' maít.r 'conforto.
e-

_ da casa. Na .ccztnha seguem- zíriha de coroes vivas que u- que sao necessar-ias muitas

nagre e fazendo-as enxugar. se os mesmos priricipios que lérn de durar:_em mais do que. ]Jl'::t}lel:i:as e armários .. _
'

ao ar. para as demais dependências o bra\1c�., sao mars .alegres. voee onloqué com faClh�de
x x x Embora' as cozlnhas metalieas Principalmente não ,,:squeça iodos .. 0S . utensilio,;

sejam ospl ?ndic1as pel). ':I'acilh I
�s cortillas:eoloridcls, vasos &2 rbs.

daÓlf! de Iímpeza (iue afere- flores e tantos outros adornos, ............. ..;.......;....;.__............,;...;...-.�....;.;.o._;;;;,_;;...;..,_.;.;;..;.,�...;.,.;;.._;;;;..".�;""..,;,...,...

AS ESPONJAS de
cem, são kra do alcance da que darão à s�!a. cozinha um Iborracha devem ser lava- mai,oria dos orçamentos, pOI

dn; pelo menos u�na vez ao

I iS�o ,��esol�en"los. ap�t.;.s,��:tar·l'
!

mes mergulhando-as em e.�1 as sugestões dE_'! moveis ! ea-

.' "1': d :., '.
i1zadDs, em maden-a.

,

.

�ma;so uçar, e agua e a Entretantc, independente '

momaco {basta uma co- do material em .. que sejam Ilher de amoníaco em meio r�alizados seus mo�,'!is de co;
de água) que tirará toda a z ínha, {) qus mais Importa e

. . o. [,O nforto que você obtem d·_'-
viseosídade. leSo l,<-:: preciso que fi coztnha

seja um lugar agradavel e

com ar habitável e convida ti
vo .e não uma esoécie d·::; lu
bcrutót-íc frio ·e impessoal, A
tualmente as cozinhas, nessa

intenção de se tornarem mn is
acolhedoras, abandonam o

.-

A
.

Cozinhd Dos
Seus SonHos

xxx

- SE o ferro muito

quente deixou alguma marr

cha amarela na roupa bran
.:a, recorrer li água exige
nada . c')m a qual molhará
a mancha: enxágue-a de
pois 130m água fria e pura.

xxx

- AS MANCHAS .de
.ierfume (os bons perfumes
não mancham) podem. ser

Iínadas molhando a mancha
'oro alcocl puro e lavando
a depois com uma leve 50"

Calcano para
espeéíal para
ção de terras cansadas
como arrozeiras ou qual
quer outra lavoura, In
Iórmacões 'na Marmora
ria. H�as rua São Paulo
561.

. carolas e frigid.ejrfis
perfeítamente servir como

elemento decorativo sendo de
penduradas nas paredes,

110S que se calaram,. porque compreenderam,
e nos que disseram todas ru: palavras e não foram compreendidoa ..

·

..

Par que ioi que, de·:fepenti".
tôdas as 'vidas sé somaram

para me envolverem neste mnmento

ANIVERSA'RIOS, 1-
- O ,sr: J�ventino

ao comercio Iocal.
.... Fazem anos. hoje: •• « '••.

- as lsrtas. Paula Ireisl,_! lU 1'('1U!=1, n,u,'.resídenta nesta I nA..) IYli,; UV.r.

j . 'Com o advento de sua :ri_
_- a srta .. çarlota Maas fi- Ihinha Euélelia, ocorrtdc dia

-na do sr. Augusto -Maas;' 6 do fluente mês, acha-se, eu.
_. a sra. Tecla Rolenskí, es, galanado o 'lár do sr. Eucle,

posa' do sr- Walfrtdo Rolens.· s10 e sra. Noemia Lourenço.
1{!; � 'I'ambem o lar' do sr-.

H 'I l O R D' n r

A· 1· F It I A T A R I A L. T D A.
CONFECçõES FINAS PARA HOMENS

.Rua 15 de Nov";'bro, 592 - 1.• andar - Blumen�u. s.c.!

,Para'pronta enlregâ: . .

TRATSRE5 I
.

� _. :-

LINKE - HOFFMANN - BUSCH (L. H. H,)
de Salzítter - Watenstedt- Alemanha,

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

"

Equipados com LEVANTADOR HYDRAULICO e

ARADO de DUAS AIVECASo

O TRATOR DE CONFIANÇA PREFERIDO POR ISUA 'GRANDE ECONOMIA E RESISTENCIA.

I

residente nesta � eídade, ,e

- o sr, Ricardo Frank,
sídente em Testo Salto.

P E (IrS
,

E ACESSORI'OS
Construção moderna e trcdíclcncl qu�lid:ade
.estão incorporados nos equipamentos SIEM�NS.
Se os seus problemas são relacionadas· scorn
'0 eletricidade - lembre-se do nome SIEMENS.FORD - CHEVROLET - Linha MOPAR, etc,

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

CONCESSIONARIOS para Santa Catarina;

.
'

/�: S I E Àt\ IS ��: � €> B R ��S II.. ,�
.

:'';';':"
'

..C<!>MPAN,HI/{ DE EtETRlGlDADE
;. '.' ,i' ..,,�' � •

'.

RI9 DE JANEIRO, Av.' Preso Vargas, 409 • SÃO
,
PAU�0,' Rua Sen.. Queiroz, 498 .• PQRTO ALEGRE,
Rua Caldas Jr, 120 ê! RECIFE, Ruo Concórdia, 382
LONDRINA, RIJO Ceart'Ís 632.

'.

Nâõ-Üâsta--a -bel�zã
quero ver-te ·mais. Só tens
beleza". E, ainda:" "Podes
voltar Para a casa de teus
pais" .. Chdstine 'Martel a-.

Havia em Chatellerauti,
firmCiu que estes inCidentes

..
', n�! Fran�a, duns beH,simas

a afetaram prüfún�a:nente.·
I irmãs, fiÍhas de' um' italia-

TI.: recente�e��e o J_�I�Z c�n-
. ! no GeOl'gcíte !VIagnanI" de ce�;u a. ��l�� U 11.��I�O,
"';<. vinte e um, anos e Chrisíl-. 19.J'J, (j dIvorCIO., Qual1c,o a

. ,. \�·t·ne·, cle d�z�;;seís �nos c�rner I
sua inna Georgette; que a

>:. .Í'ciúrias. '9 pai trabalhava acomp.a:n�ou a Hó,llywood,
.; .! I: come motorista de uma lo� casou·se com o diretor Vin�
.•. :. ja em Paris. cente ..MiheIli. J.\!Ien'Os bela,'

.

'Hui um sábado de 1952, menos celem-e, porem mais

U111 tio chegúu para' lev' afortunada'
as dua:;; j'óv�n.s ao baile en'

�&ii--iiiiiii-iiiiii"-""'-�iiiiiiiiiiiiii�iiiiiii;;;ii;_iliillii_"_"_",, ,,,,,:: ··que sería':eleita a Miss Cha·

';'lt��leraUH";NãD
tinham ves

:-. -tldos de.:b.l!ile, e foram por
.

.

isso com :vestid0s de [las
.'.

1
seio. Chrisline com um. de

.

':. 'dLl:Hs-peç3�, sanda!ins ln:!) n'
. ças ser:h sHltOS. Nao se InS

ci'eveu entre as canel idatas,
mas os presentes, no vé-Ia�
dan�al', deci:Iiram: aqueb
I; .H 1108:a Miss! li: Christ,hw
foi eleita Miss êhatelleranL
Deram�lhe o f.lrimeiro

vestido de baile, longo,
branco, de tulle, e com este
venceu logo depois o titu10
da mais bela filha de italia� I

nos de França e·teve como

.... �. premio. u:l:na' viagem a R
ma. Em julho de 1953, já
tendo ItrocüdC1 seu sQbre'no�
me de Magnani por Martel,
a jovem foi à América, 101
eleita Miss .Universo; e oh
teve logo um contrato· cí�

nematografico em' Hólly
wQod.

Rua 15 de Novembro, 983 .. -. _ Fones: 1324 e 1713

AUTO COMERCIAL IllíPORTÃDORA S, A.

o divorcio dé. MifiS
Universo 1953
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SEeçAO DOMESTICA
de Novembro, 47:1 .

- 'reI.:

S. A. ª

NOSSA SERVIR

-

""

DIVISA

EconomiZE> comprando ná

IMPORTADORA
BRASÚ, PROGRESSO - POR A 'TACADO E VÁREJO
CANETAS PARKER "21" ... Cr$ 2:15,00
PULSEIRAS CHAMPION " . . Cr$ 2:10,00
DESPER'TADORES WESTCLOX Cr$ i 90!ln

Rua, 15 de Novembro, Bú4 - 1.0 andar"
,

END. TELEGRAFICO - RAILSO - Blumenau S. C,

"

,
. �

.

( A V A l fi E I R'OS}
ganciã usando cBmisas

. .

as mais bem.

F O R D
• PEÇAS LEGITIl\fAS

.

Ca..ça do Ametlcano
.

S.A.

Rtl& 15 de NOV,!)lJ1IH;&. !l73.

visfam�se --: .com
.

K'A N D E
ale
R',

l)1.trnnddo� .._ ata. ,CatartJq

DA'
'\I'AMADAS' '(lAS�AS,
nNOB'IS"feilas�

Marca Fabril da melhoJ

eaatm.il'a do.Brull
-x-·"'"

Linho.· & ,aviAmento.

. O que faltava ainda à be
la Cinderela f:rancesa, leva
da' ém' tão breve tempo de
Chateller.ault a Hollywood?
UtJ:l Príncipe Azul! É tam
bérir·· isto ertconttóu 1todàld
Marengo, herdeiro de 'um

riquissimo proprietát:io . de

gr�ndes magazines da Ca-
lífornia.·· .

Mas, depois de setent.a e

dois dias' de· matrimonio
Christine teve de deIxar o

marido e voltar. para a Ca'
,sa dós pais, 'declarando '(lUe
ele se tOl'l1ara:uluitü agres
sivo e que.'seropre: lhe dizia:
"E:.:tou cansado de ti e não

Rua ·15 de. Novembro, 1105
_.,

MARCA DE GARAN'l'Ü ANUNCIEM
NESTA. FOLHA

quentes do· eaLl,c'er são: seiÓs.

iitero, es.tómago, lingua," la�
1)ios e fac� ...Qu·a!quer ferida,

C"I'A� BOAVISTA
DE SEGUROS

,

,
,
,

,

oferece por preços menores..1:l

RELOJOaRID CENIRal
I d e

HAROLDO REGUSE
) ,

...{�� _- i

Rua FloriJno Peixoto; 95
Cp. 439 .'1'el. 1689' .

l?ara consertos; em geral p'Í"ocure,sempre: a
melhpr organisação técnica dó estado:

.,

IITOS DE PREVI.DE C
Não se adiam, porque, a "fatalidade. vem' inesperadamente.::. "

Adquiria a suá franquiiidáde: . ��' ;.:

'

através.de' um s�guro conlra

."
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Palmeiras,

I
está à sua- espertl em nOSS(J toia I

':ncnciol1ado certume atua

r ..; em ItajaÍ.. hoje à' tarde.
(J elenco princip�i! li Gua
rtlni, contra () team do 'l'i'

mazonj s e NaciOi"lnI; ÍIespa�1h i�!���:�!;������·���2'����!�i·-1�I���-E��;;"�O;·��·A�,!J;���!.����.������r.�!ii���·����-:��·��i;
o.rno ad'versárlo deis ti

. ti - n 1 \1 ,+

resp',�iiáv�Í<; ;'1ara .a íUr'1l3 i*A FABRICA DE. PRODUTO� QUlil�WOS -n 1 II A it"�
_. '

,t

progressísra,
-

ri qual l�va' a �i -- PENIlA - São Paulo ��� ;:
vantagem 'd,9 jogar em' SPUtl

t'
"

r·
próprios dómÍnkl.s. Âniat;o Jtl_' hama todas as Indústrias {' Oficinas Mecânicas catarin('n-�:
ljo Br, to 'funcionará ",como es rI'Atenção H Sensacional descoberta nne úrtírnos 'teJI1D(}� �J
juiz, lá nó Bairro do G:3r� ONTRA FERRUGEM.

.

��
,�

da. �i J) POl'qlw raspar li fi'lTugem do ferro use t�
O � ANTI�I�ERRlJGEl\'I ,"BIHAll" �� I

I Limpa 'e conserva o ferro contra rerrugern �:
'1' Nacional, {'TIl Rodeio, e tu-

�lo
2) Vai construir Casa na Praia? ��

(l.;) �az ç��r que de là �,et��- i .proteja o i<,rro contra ferrugem, usando �f
'laTa, sob o .9,;:50, de tl'emen_d�,� � ,

ANTI.FERRUGEM "nInAR" ��
goleada; salvo se .não esí.lvér I� 3) :Sabeis quanto custa um Locornovel ? �,

I em dia in,li/Jíúldo o lider ap,>id- �i Não deixe o mesmo enrerrujar, UE'- ainda 110jt ��
luto do certame. Naclcnalístas �� ANTI-FI�RIWGJ�M "BIlIAR" �
,� iuventinos terão seus mo. �I porque cumbate P'Ol', cornplot« a ferrugem e ��
.: 't t I d '1 "iI� (!on�p'hfi 'o Locomover. .�
vimen ,7S con f'J tl os pe o a- i� ��

prtador Robérto Paulo di: ii. � 4) S�ibej!l �1U.:Hll(} cu.�ta um Automovel? �!.
�� Na!, el1plTf! que seu valioso Carro enfer-ruje, ��
� use ainda hoje o valioso Produto Quírnlco ��
� �

�� ANTI':FlmRUGEM "BIHAW' �*I�. �

! ,p:.:rql.l€ combate a ferrugem e conserva.o Carro-��
-;AVISAMOS ii distinta fregue:r.ia, que já encontra-se à ��
�venda o valios� produto ANTI F�RRUGEM. BIHAR, noU I
iiMercado das Tmtas Petersen & Cia, Ltda., a Rua 15 de:� I��Nove:mbro, 1376:-80 - BLUMENAU..• ' ...' ��
:i Representante exclusivo para 5ta. Catarina: �� !
� Representações Rennrdas West LÚla. :11
;� Caixa Postal. 599 - Rua São Paulo, 2922 C� I��, BLUlVIENAU - Sta. Catarina. ��
Jo.��""�������,:������:r:�'�,�����r:t���Ii'�.:':;'�!� .��;:���.��_:_�,!I�.�'e:":G:''';''4:"��" <lo���à,·_..�i ! _ __ _

,, .:

Falam OS,números
�u certame. �a
la' . O i Y i s -8 -o

cl·
o»

Prélíos realizaQos - 29.

...

seu ,iutomóva-1.

.� '",

.
' ......

'.-

2 '[)""
:,"

li '
'. • ...

,

a' ',IVISSO

Os motores ARNO honrem � indústria flacionai
com sua qualidade e elicÚ"ncia técnica
100% garOlHiços, porque, dumnte tôdcs os

Ioses de sua fobricClç6ó, sôo submetidos ccs

rigorosos teste•. de CIO - Controle Integral
cJbI Qualidade, �único sistemo' que garante
li l!J{hi,j'i:! perlej,;õc; na prodiJça.:; em séri...

®
MOTORES

AR.
ARNO S. A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Av. Arnll, 240 (Meóco) - Iel. 33·Sill - C. P. 8.217 - S. Paulo - Est. São Paulo

,

Distribuidores exclusivos em BLUMENAU:
Cio. Mercantil Victor P'robst . Ruo 15 de Novembro, 579

fIWIS: RIO DE JAlIEIUfi - PÓRTO ALEGRE - RfGlFE

sua lovcdeiro

Venha ;,dffllriÍ-ía em pleno lral.alho.

Venha úl11ht'c.-t, .,fá 'a�:!Jo as caracre

rísfici:l,� '1111.' tizerarn da BENDIX

Economat a lavadeira aüLülü!luca

mais vendida no mundo!

,
,

'

lhe fJíOl-lCI'dolli1 tlt>tas vÜíítagéfHJ �

1 � tílJtom(lfit:�melttej tnt�h'eye de �9u6:, _

'

no seu !livel certo e tenlp';;I.C!tUI C1 ,<Cld�,
quudo, (jUellt." t;j fria.

2 � <>uh;;m�!i.;aI'iHHiibi ('<;lel ';"'liél,' Cl';diJ
f1nltüdQ[u�_I[J'm :;UUVf.'iilE(,k '��ffI p}ejudi'
CI)r os tê'tj,k;�,

l!

:3:... tHitô-?ftÕfi(bk'fu:tt�n�f é:�v(i'.ii(F�B; p-afÚ'
tD7'iJytJür, $ernpfc-: ern á�lUt� ÜJrypCI" uiTiI:i

ou dU'J� VÊle'l ti SUL! vunloue.

<4 � t:iliWi11àtiCtlintHih;, ní,t�� di:fOda lê

ílCJVQ(_.t.Íu de ÔÇJULI, extrai t) ��9tJ'-1 du roupa ..

!Jt;:;1ü (,wVW r:;; putt2fittCl(je; fi(t..H:E:!:�O o vácuo,

Bolsa flexívaf d� MéJfoXÜ(OY
Palenl" "xclusiva da IlEl'tOIX; y"rontldo
por !5 anos - que, em suaves rllovimeotos

a vácuo, tira a águo da roupq, depois de

enxaguada, sem amarrotar" sem quebrar
hotões, envolvei.do suavemente o tecido,
num processo 'lu", 'eHmilll' <> {lreiudfclQI ô
antiquado "1ÕloH•

... e ;r.Qis estas vonttlgen:u (1 13ENDIX
Economat não necessita fixação ao solo

nem ínsla[ação especial. Trabalha com

qualquer pressão de 6gua t: ba�ta ,ligQ�ICl
em qualquer 'torneiro, paro qUe funcione

com tôdu a fifidGndo.

Um pród!Jto da

t..1'....v/�;&f'l.kY./.L· irtf:j�yú.
Fi COMÊ�CIO

DEMONSTRAÇÕES PRÁTICAS SEM COMPROMISSO:

it:iM1lS ir- 5
� -

7 ·e��r''-t

13&r30 'mensais

(ASA DO AMERICANO l. A.
.� DOME'STICA
'R,aa 15 de N.-wembl'1t, 'in )1' (.) N I� 1 li 3 2

_-_ - - A:::f':;lSTENCI/i MECANICA

, __.. _,'�"'�iY� NOSSA DWISA E' 5EEYIE
.

"-;.--�.
-_ --;:'�::;;-�-;t

... ---�. -_.--'_ .. " ......
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atinge a 550 milhões
.

de dolares
as!div, das alrazadas d o Brasil

Relatorios de Seabra Fagundes e Eugenio Gudin na reunião do Ministério

. Comunidade Evangélica· ir
rá construir dentro em

bréve. Será um espetaculn
impressionante, a enorme

afluencia de pessoas de ou
tros bairros e mesmo de ou

tros munícípíos, tendo a co

missão de festejos, no jn·
tuíto de facilitar maior a

fluxo de convldadcs ao .10-
cal, entrou em entedímen
tN1 eorn �& empresas de
transporte

.

coletivo. para
que os oníbus corram. inin

terruptamente, Inclusive de
outros municipios. Ao que
fomos informados, as frsf;:i,·
vidudes se realísarâo mes

mo com mau tempo, tendo
sido construídas barracas
numa área de mil roetros

quadrados, permitindo
sim que as pessoas nã)i
quem ao desabrigo..

as- tando grande interesse
,h parte da população, o

\0'-

J

E
J

gala�
A populaçá�, ev)ang�üi,t:;� J hoje �m,dia de gala, cü111 menta da ped�a :fl!nda'lll1u

de Itollpava Seca VIvera as SOl€riIHlade3 do ,ls.nça.' I tal da nova Igreja que a

um dia de hoje, 'Q populaçãoV..
,

rver-o.

fiCAM
.

bem ter entrado em entendi,
mentes prelímínaras relati'w'u
80 auxílto para o programa
ferroviario e de energia, d-cli:!l
pontos essenciais da politica
governamental, para OS quais
encontrou boa receptivldaér
par parte das americanos.

As cerímonias terão ini
cio ás 9 horas; com ohm·.
çamento da pedra j!undl'"
mental, que será assistido
pelos paraninfos e autor 1.'
dades locais. A's lQ,aO 1:(;)
ras, ínicíar-se-ão as ftestj..

vidades populares, c:t'b.d
lhantadas por duas bandas
de musica, havendo l�'O lo'
cal diversões, tais. coorn ro

da da fortuna,
.

rifas, ea r

roussel, jardim infantil,
teatro de bonecos e OUh','i";l
surprezas, bem como ha
verá comida e bebida com

abundancia. Vem despe:r-

Gü�in� d'e regresso, aa alisa as consequencias imediatas do empréstimo
RIO, 9 (Merid.) -;- Ao, de- Economica; por diretores .,{;.�, politica a executar, e era pte�

sernbarcar ontem no Galeão, Tesouro e do Banco do Brasil' cisa, portanto, que sobre ela

o sr. Eugenio Gudin disse e altas personalídades do. nos- I nos. cntendessemos eom ()iI

aos j:rnalistas que a transa- so mundo politico e fin:mcei-' nossos amigos norte-ameríea,
ção Dor ele feita com o Banco 1'0. I nos. FOi ,:) que eu fiz.' num
de Reserva de Nova Iorque - Minha viagem aos Esta- .. trabalho pacie.nte d,e va�iog
dará maio': fírrneza à nossa si_ dos Unidos - falou então o dias, em reuniões SUCe�;;Hf'at�

tuaçãn cambial, contribuindo, I ministro - era nee-essarla. (1\. com autoridad'es e Ieaderes
ao mesmo tempo, para. malho- I

Brasil �avia mudado de g::J_: das fina.nças, visando � :e.:r;i.a�
rar o mercado, eh café, . verno, trnha este uma novil (COnClUI na 2.a pago Let.ra. A)

;:,��0;�\i::i���iª{� Ros·t·rI1ça-o Je c're'dl·to ,somBRto
..

to Instável, e' para que ISSO se � U U .
D

verificasse, contribuiu, em I ..

�ir���:ji{f�E::,�i� �ara operações especulativas
tos e com 3 'natxa s·" retrai;

RIO, 9 (Merid.) - COl1t· a

presenç., de todos os rmms,

iras, inclusive do titular ela
Fazenda, sr , Eugenio Gud.in,
chegado dos Estados Unidos.
vela manhã rcal ízou-sc orrtern
'J habitual despacho co let ivo
do Miníster-ic, com o prcslden;
12 Café Filho. ,

O sr. Gudin foi quem ocu,

pou a maior parte da reuníãc,
relatando os cntendímentos

,'\que manteve C01U o governe
amer-icano. r,�lativ.� á conc,e" ..

são (k um empresí.imo de 600

milhões. de dólares, metade I
dos quais p:I!':1 pagamento du

compromisso que vencerá no

próximo dia 22, enquanto .)

restante destina-se a {'qum .•

brar 2. nossa balança de paga,
mentes, prejudicada pelo v'::"

Iurne de atrasados. que se e'1...
vam realmente a 550 mtlhõ es

e nã ; a 300 milhões de dota ..

rns, como se presumia.
O ministro anunciou tam,

SEUS ANUNCIOS
NESTE JORNAL

:t"lIuieão dos: éleitol�e!'
faltosos

O mínístro Seabra Fagun·
des, falou Ilgeiramente sobre
ns -e leições, reafirmando que
o pleito realízcu-se em con,

diçães de absoluta r.ormaíída ,

de, tanto assim que das 55 mll
mesas rccep-or as instaladas
r-m todo o país, hou ve incidn'.
tvs em apenas 3, sondo 4 em

Minas. 2 no Maranhãr , e no

Sergipe e Amazonas.
.

Segundo «lados coligldcx
em iodo país, acredi' 1 o st .

Reabra Fagundes qllt' a ab"�.
tenção não t::mha ex{ ec:ido d,,·
20 lJor cento, dedui·."ios 01

morLs e IÜS que nãG rece!:.:·{'"
rum seus titulas el,�itt,rais.
Quanto aos falt')so.�, o Mi·

nist"rio Publico EleitC'ral lU'6.
videnciará no sé'utido de pro
c.essa�los, bem cmu.') a.gira (�m
todo.� i2S casos concretos, chG•.

gados : o conhecimento d'n
goVel'lif\ sobre fr::lllde e coa

ção�

PROVAVEL SUA ELEIÇÃO PELA LEGENDA PARTIDA'RIA
rarn.

C f, d
Dai a. dímmuição das com-

on irman o todas as De acordo com os resul- pras, pois como diz o ditado,
previsões :dos meios politi- tud.JS até onten'! conheci, 'gato escaldado tem. medo dn
cos desta cidade, o sr, Her- do.>, é a seguinte a votac.ãG agua friá". Mas a tenc1encla,

cilio Deeke, prefeito muni- do sr' Hercil.i,) Deek:2. a.gora, é :vara que tudtl se nor�
malize de novo,

eipal de Blumenau, vem Brusque - 741; Blumenau O sr. Eugenio Gudin era a"

consolidando o seu presti- __ o 5,214; Gaspar - en: �uar�ado freIo s�u _;;uhstítutQ
gio com a votacão alcanca- Indaial - 1.428' Rio d,) I mter:_no. sr. OtaVIJ Gouvea·da

da em todo o Vale do Ita� Q 1 1 267' J '.
'11 I

Bulhoes; :pel� g.enl3nl1 Jl1a.rm;�

'_.U
-

" • omvL ...e - Tay.�ra, chefe da '!lsa m!Iiinr
jaí para a deputaçã') fe- 43; J'lragua do Sul - 139' do presidente da R-:pllolíca,
deral, já estando assegura- Guaramirim - 203; Tim� 111''210. sr, ,Clemente J.Vlnrial1'i,
da fi sua eleição para o bá _ 826' Rodeio -- 1 29=1,1 P!esldent,� do Banco do Bra-

C '

N' I
,. "SI}:, .::>elo sr. Henl'l(!ue Dodl'1_

INFELIZES NA-SELEIongresso aCIOna. {Conclui na 2.;1 pál'.lna Il"tra FI woi'th, Di.'esiden1e da �

:. '.

-----�--�---�----��----

01010" -,
.

I
-

'I I� I ÇÕES OS JORNALISTAS
exor a os a emaes a u a pe a n,,!;?;".J:::"';";;;;':":�:'f;.

reuu
...

ific·aça- 'O como tarefa malllíls u.rgenle ���:��I::::�l;�����ln;::�:�Pi.�:
.

l'anhãC': Barbosa Lima e . Horacio

IntenSifica o chapeeler soviético' a campanha contra as decisões' �:;::�!:. e!';�S�:ss;��oO�:i c!�l�

de Londres ..- Rearmamento, golpe à unidade germanica
. BERLIM, 9 (UP) Via-
clwsfer Molotov, ministro das
R.elações Exteriores da U_

CODsoJi�oo O sr. URreilio Oee�e
n presli�i8 eleitural no �sla�8 I

RIO, 9 (Merid.� - Fiquem
o comércio e':l mdústrta ab
solutamente tranquilos por
que nã0- haverá, '91)! j'larle do
governo, restrição, de crédit,�
às suas ativídades normais e

l:egitimas. Examinarei pessoal
mEnte, qualquer caso concre

to que ccntradiga esta minha
afirmativa - foi o que d:ec1a�
rou, .ontem na Associação Co.j
mercia], o presidente d:!- B�m�
O::J do Brasil, sr. Clemente
Mariani, ao participar d.e uma

reunião ,nr-esicUda pelo sr. Cii'.r_

Adhemar mesmo vencido
lentar' gal ar o Calele

nião_ Sovi�tica '2,xortou os a-I Alemanha, O <:rador prO�l"_
lemaes OCidentaIs a escolhe-! teu todQ o auxilio savietico as
rem ,entre a r·"militarizaçã::J e f' "forçaS pacificas <! democra
fi umdade· Em um discurso de ticas da Alemanha em sua lt'
d€z minutes, pr.nunciado p':_ ta pela uniflcação nacional'.
rante lima multidã.o de 50.000 '

r:cssoas, Molotov f.firmou que Falou. t"mbtem � �ecretar,10
a remili arização da Alema_ do ParhdJ .Comun'st� da à

nha Ocidental constituiu o leJ?-anha oCldentaL :v alter �Tl_
obstaculo maior r.o caminho bl'lcht, para advertIr que os

da unificaçã.o al-emã alemães jamal::. apr,:varão as'
.

•

decisã,_s de Londr·os, que :::1:-

Maquinação das Forças menLlm a tens lia na Europ:l .e

[!�nsti�ueJ:'l um go'p:- a unid;;
de !l;f1:,r,1nnÍca. E:�oY�ou as a

lemães do Ocide-üe à que
passem por cima rl� Adenat!Ar
e

.

entabolem negociações com

o Oriente uara a unificação
do país e impedir :1 remi1ita_
rização.

(omenlario piforesco sobre o "flamnoyanf milionário .. p o I í I i c OH
S. PAULO, 9 (Merid.l - imp:rtant," posto disputado t.3 fato rdacionado, com o Sr. tiA União, Soviética - dis_

O .,sr. Ad,2l1lar de Barros,' ia. nas eleições, Adhen13r tez sua Adhem�,r de Barros: "Uma se l\'rolotov - é tão contraria
1al1(1-: ao microfou2 de uma campanha com n sua usual vez, ql:anclt- discursava ante á remilitarização da Alema ..

estação de radi: ci'est� capi- exuberancia, oferecerido . " uma óS3Ístencia pouco amiga- nha como é 9artid:'lria da uni-
1al, deebrou. quo? "8':J:1 ,q�wl 1.000,.00 (1= cruzeirjOs (URS vel de uma !],equena cidade, dade g,,,rmanica", lUolotov a.
for Q _resultado das €lel(;oes I 55.000) de premio a algu'2m Adhemnr grilou: "O povo

tI i�uilt ás "maqul, . ."çõ,es das
em Sao Paulo. sou candidat'J qll,e !)udesse nrovar ser ele um pensa que ·i'lI sou um ladrão., tOrc;3S agressoras {.l.os Estado>;
ao Catete em 1955", Dissp ladrão".

-

T.:m razão. eu s.:u um ladrão. Urúdos e da Eur'-Da.os p1<i.
mais que tem rec·2bid·é' inu- IvIas eu roubo para ele _ o n�s 1)::Ira o rearm::l!!1ento da
roeras cartas de toda parte do Nesse ponto, o comentarista pOV�l do Brasil!". Dizendo is_ Aleni.anh'� Ociden'-al, e nfl�-
mundo afirmandD que só e}.? fez uma anohçã J ao ué d'u soo :fez chJver notas de ban- mau qU2 o povo tanto no 1,e5_
(Ademarl. é o unico h:mon página para contar o seguin- Co sobre a multidão". te como no oes1e da AI'?iTItl.,
C'ipUZ de m.dificar a fjsiono_ oha, é contrario a ess,es DIa.
mia politica do Bi'asil. nos: A seguir, acrescentou;'

Concluiu para o l'.eDorter,

t"
l1li •

EE UU
"A Alemanha est:l ainda di-

�'�����'. aC1'\�dito ainda em der-

f ['XIOI ram' OS II II da vidida e a unific'lçã,'" do país Decidir-s·?-á dep -is doe ama;. fspeci:l, ,2x:stente a·j· Jado da I'el Romeiro Neto. Tanto o a-
é :l tarefa mais urgC'nt'2 .? imo nhã, segunda.feira, a sort.� do 3. r:amara Crimim,l. cusador como· o advoga(b "',e

Dias Sombrios llura (} o t t t· .. .Sl t t t Alb t J F O
L:

Brasil
p r un e que em a .erllre!1 ar 'enen e er o 'Jrge ranco, I primeiro a usar da pah.- defesa terão apenas quinze

IR
III.

L' p:vo germanico. A luta pc_ B'Hldeira, condenado a 15 'l., \'1'a sera () desembargador J'e- minuto� nara def d
.. A eclir:ãn I:ltil1f, ,american:

U S S I a I n d e n
"

z a C a-
la llnidad'e deve u�ificar os nos pelo assassínio d,;:! banca- j lall.lL seguindo-se <1 pQrt2 ",s- �rgum:ntõs.

en t'!.' s-eus

da revista "'rime", de 11 do 1, '. O patriotas do lest2 tanto cOmo ri: Afranio Ars,::.nio de Le- : !;Isrcnie, repres,;::nt3.da pelD OS VOTOS
c-:rrente, d.�dica uma pagina do o·",ste da A.lemanhl:l". m,os, com o julgamento da a- i cl'lminalis.a Milton S�t11<::s. U- Depois, novamente ::om a
da sec("ão "Tlle Hemisph,2re" pelação interposta por seu r-ará. a s"oguir da l;lalavra Q pa1�vra, ':1 desembargador Eu-
fi situação braf'ileira. O co- Toda a Ajuda. Soviética advogcildo, Rom('�ro Neto. I c{"fcnsor d] acusada, bácha- rico Paixão pronuncÍara o seu
m:::ntarista. quc' ('xpressou vú- 'WASHINGTON, 9 (UF) sobre Ala"ka

.. ...,.... A'J contrario do que se pos.] ----.......-:----:----.;,.;_----------'---....
rias cpiníões €il'r:' btos [- _

� A' "noite passada, eln dis- sa p-=llsar, u ar:us:ldo não .

hOnlt'l!s da nosSa 'lhwlidade
- ()s �:;ta::!os Unidos exi- ANCHORAGE, Ala'Skn, 9 curso perarte os lidere c' co.mparecer' ao '1.'): 1 de Õ••cOC4C.OC ••c.�,".O.C�.OF ...'�-.o"".o.c..o.o''"c.c!i.c.o.c��o• .,.QfO�C ..C.o"c.o.o.,,"".o.o.o·t

nolitiea :I.�sim tL'rmína o seu giram hoje da Russia umn I,DP) _ Po:rtll-v6ses,do co- munistas, �Ioloto� pro�os ')� Justiça, se�d� re�r����tado i
","'.';':.""� .....c." """"""""',JO",oOO'Q,>ÓC',,' OC.'O'0'0.,."._.._._.o.c.,.ooo.o.c.o.".o.g

fraballto: Se 1):-; populistas ga- indenisação de :� milhõe�: (! mando aéreo do AlaSka con retirada imediata das
-

tropas por seu patrOl1i). O jl1'gamen. �� II O .r E - DOMINGO' - H O Jl E �3
nlwl'plil, "pu governo - e e 786 '1 ['1 de ocupação da AI.mwnha, � to do recurSo do J'ovem oiicial � F E- S T

-

DAS M U l T I D
-

S
.t

Bm.<:il __ o merg1ulhar.:l ,rlt'}
J ntJ (. o flres pela des- finnnkn hOJ'e 'ql,ue aVlOes 0. A O E ��

.' -

t
...

I
I" declarou que .estava disposto será reali7.:·,do 1,:\ Terc.::ira � o�

profunda 'perturbação (<oH rUl:'3,.) (e UlY, bombardei- não identificados tem sido a "discutir" todas as provos. Camara Cflmina', !enco c·j-§§'
�.

I�th� p:pulistail win, his go- ro norte-arnerÍCé.Jno por ca- assinalados sobre este ter- tl:lS aliadas ocidentais sobre �_ mo r.elatc.r o des:!r.:1t:G.rgador d na S. R. Ipiranga :_ Itoupava Sêea - BLUMENAU

vernl:nwnt .- and Brflzil - ças sovit'�ticos no Mar do rit{)rio, tanto pelo radar Iciçõe5i liVIl'S para unif'Cll:r a Euric Pa'x-[) 'çr.r o d �� (
•

d dE')" d BI
wib l�:(:�i!��fl���;�.1)st�·m!��;e::fi1í1fl" !,.DI\��(). !'-°d me�nt'lo ItemPto, o quall!O pela observação. dos

�"",�.••���!'�p�ia"(!�r�S��!���a�G�ç�aA!d'!i!ioS-.r·!��.I".�i.�; ���s�í���:;()r:'��i���s:e���:� i,:i Dand?���!eg�i!eni!a!�ef���jOSedo ��e�e��nário
pro(,Ul'üll '[!lll'ar .'J Pé'!lição f!f, ,,(J ,,"[lI.) os eiS [lC o�:; jni- rastros. de vapor. Alnbas ��. t �.

algum POlili('m; c partid .. .s • .:los afirmou que o Krem- dec1aram não ter ne:nhÍLm
e.

SALãO ESPECIAL i�de sua fundação., convidamos o Povo em geral para a

deil'l1do ...1� ]JI) :'lí', Adhemar de L'r 's' � t" .1 'u , Tendo em ',l'.�t"., o· grand-� ��FESTA DO LANÇAIUENTO DA PEDRA FUNDAMEN'l'Ad�
1 I t' ,tlV3 l.nen.tfJu(J ao ultt'· in:1wio do tlUe se trate de .... ' �� fiBarr;s, sobrL' quem rTissp: I 1 interesse qüe <.'stfi désT)ertan- �*DA NOVA IGREJA EM. I.TOUP.AV.':.À: SECA ---, BLUIUENAU .

. "l\tlanohl'alido entre. o;: dois LUar. quc;; c Ct.{cüll 1ece. o pa-I aviões russos conl m.'éltores
t

".

1 I, d d t 1 D � Expresso Blumenauens& Lt.da,

i
do O julgamento do r2cu.rSê �o�" A Dll'etOl'1a �.�

campos (p:pu isia e COllSel'V1. a elro . os reze trIl)U an� iesel, Cl}n�or"ne afl'rmOtl i·
de Bd' t "d d ..� c.

C L i o � an erra ,as au J)rl a e:�
21..' . A Comissão de Constru�a-o 'i"dor) estú o ';flamb:iant" mi_ t.es que se aC�J�:yam a �m'- uma revista especializada. � Fones: 1620 e 1752' �� judiCiarias resolveram reali::' lO �

1ionario-polit[co Adhen'13r ,de -

O d'lqueli!i t" O'
, .���j����.1!��i�i!i�����!��i���� zar a audieneia Em ·a.fi salão �� A Comissão tle F.estejos �

Barros, proprietal'io unic') d:.
� < .:: aV..ao no:: ",-a- maIS pt'ovavol é que Si�- o "õ

um partido, Candidato ao go.
illel'1P.:iH10 destl'lüc:.o. jam nv.i.t5,.�3 escandinavos ou

Resulla'do das eIAI-ço-as nD� ��2� Ato rel�g-l-oSOa' rPuRa cOelG•FRedAdeMrseAn ---o ·j.l
verno de São Paul'}, o mais Aviõrt, desconheehlos aparelhos particulares. r �

!_ l' .8

..--��..--..�.....

.

�1O,30 - Início da Festa Popular abrilhantada ];Ior 2 Ban.�
�� das de Música. Haverá no local: ...,- Diversões: -§§

FpoliS, 9 (Ag. Nac.) - ° Legenda _'ederal .- Ali:mça: �1.. RO,da d.a Fortuna - Rifas - Carroussell :._ Jardim�*. Rua 15 de· Novembro. "'13
resultado da e1eíção em tod� 93.547; UDN - 76.320',' PDC" I f tI T t d'

06

.�������������.o Estado, "'t.e' a."- 24 horas do �� n an I - ea ro e b::n.eco.s e outras surprezas. �� !u· " - 16.915, Assembléia Le- -- �

ontem, é a
� g.eguinte: Aliança gislativa _ PSD _ 73· .734', �'J�" Réfe.içõ.es .... bebidas:. Churrascos, galinhas, cania,�.o�,' (ontra·r·los

RUA XV DE NOVEMBRO, "T,O 9 2 3 �'" S N 1 t dL'I

i
- para o enado: ·.:!reu R ... .., UDN - 72.515; PTB - "� 5a slehas, pra os sortI os - Barracas de Chopp,�§ I'B L U 1\1 E NAU SAN T A C A T A R INA, mCls - 109.304; Saulo R8_ 28.001; PSP - 10.945. De_ �� Cerv.eja, Vinhos, Refrescos etc·, etc.. . ��

�� mos - 103,169; UDN - A- putados estaduais ;e�er.ks:
.,. ,

Qg,� X _ _ �. doolfo Kon''ler - 35.540; A_ PSD _ 9; UDN _ 9; PTB _ �21,OO -_Sortero da "Grande Tômbola" e "Rifa Gigante",*�
" ristiliano Ramos -_ 87.962; 3. � c·om entrega dos :nrêmios· ��:

I l\'l P O R T A ç Ã O D I R E T A

ii.' T E l E G R A A S
Foi O· seguinte o resultado � E N T R A 'D A F R A N C A II' .

Agen'er "A U STJ N"
. §!.'.

M final da decima segunda sec- �CQnduções: Da cidade. e dos diversos bairros haverá con�! I FRANCFORT•.� lU::, :- Apode'
I .:I

,. ção desta capital: para o Se. �� ,_" . . _

.

� Tosa Confeder�lçuo ):'U:dlCm! •.la A,.

R E T I DOS nado: - Nereu Ramos 3.969; � duça,() em on,!bus ;para o local da feste mmter-i jl-emarlha. �citt��tà:, que reprell'm
�

Saulo Ramos - 3.543; Adclfo �I!,ruptamente. ��
, ta uns selS .rmlhop-s de operariOi1;

Pecas nilf:::t· CHl'"cVRO lrT FORO G M C DOODGE JEEPS INTER I"
Kond-er - 2.502; Aristiliano �� Das seguintes cidades vizinhas partirão onibus�� repeliu quase lll,)r ullanimidride o

..

•
�I.

NATIOI:NA'l E 'MO'TO'RE'SI HERCUl'ES
I -:, AÇOg;e,On�Cnl.la·��d�o�s��ic��Crslr�:l'�s:tieciodTseerl:eiI_-: �:::f;s� litZ�{aLeg,:!n��5��: It�peci.aisB: Bru�que, ?aspar. Bal�hior, Rio?� Test�, Indaial·jl: ::::U�:�'::tl'::�!!:;"'�:���adó�U:. ii

� _ '''''' UDN - 252; para Prefeito: �� 1mb?, enedIto, Iblr�ma, Presld€n�e Getúll'o e RlO do Sul.�õ seu teTcei:ro' cosgresso anual, ape •
.,

�� �� grafos desta cidade, tI�legra- Rlial1c:;a - Osmar Cunha: _:_ ��Estaclonamento de veIculos: - Ombus - Rua S. Paulo ., nas quatJ:& voltaram cont�a uma.

�� �� mas :vara as seguintes pes_ 3.104; UDN - Joã,(). José Ca- �� Antomoveis _ RlIa CeI. Vidal Ram's e Tra-� moção qu� condel1ll. a purticipa�ãO .

-l' ORGANISAÇÃO ESPECIALlSADA PARA VENDA POR ATACADO I :�n������t:a ��i:Úa�â�� �:!�zes2.533i8�;�Sp:tMan{:�� �jvess�s, _ I :: �;;:;t:Ct:t��i:�ã��zd: :.::::
U Juha Vlanna, Tenente Hen� des Vieira - 376, Na 13a. zo_ ��

-- TODOS SaO BEMVINDOS ----:-
. � qU�.Q rearmamento compro�ételfã

������'�.��"'I".ntç!,� ..!n�i1.o.o!ç'-!i!���G'Ott"'Sf"!O':lY.1'o'''''OOOiI","o''''''''.OO''''QFf'2!;".afyoo",..",,,n''''.?'_!O'''',",f� ��qule Silva, Schroeder e Ban- na acaba de terminar a apu- fil .
� serJamente as p'QssibUidad-es d�

,.. .. "'" '" _ .. 2�V-: .0 ....... � _;o .....c:;.. ,.,�._a ií_ ::;'Iol-,t_ .. -::l�..........",,__ ;ocec� ....:;.. "" ... j�;1aO'2<-;:n:,":;::;'i':;�:l;':J�:: .....1t..�..�O:l_.a�..��� ....a"'G*�· lSU.. ração. :;
�,o�r)�-cao.c.aa��OfJr,:jI;01I;:I.il-.f'.JC()•.�*'J.o.c,,05C.!2eo.a.o.2!M�oao"!:l4neo.o.oeo...,��.,.0.0"�1 . unl!icação do- 1. ...a1s

� �.:.J�;I��-' ... O;;,»�IijQ'i'.)o,r.......���C'il'�".JII!�'"'.o-._tlO,.,ot:'::.cs...� ..o-a<:l.cno-�.o.;;:.�c'JO'i5"CS!O'i'O'il
. V ..
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