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Washlngwn. 12 (UP)
Nã.o 11á. provas de qu� O eaf,é
sej:t tãu escasso assim para
Justificar os attos preços das
se produto. '1'a1 afirmação rol
fafmulada. p"lo senador Glenn
UeaU, Pte�idcntc da Sub-Co.
míssãc Bancârta do Senado.
Diss" u senador Bcall qlle li.

a1t<!', injustllicada oos 1.1:eI,;05
do (�ré já custou aos norte
'Ul1lC:ri�nnos duzentos e novcn

ta. c três millÍÕes de dúlares
11'OS 'últimos oito mêses. O re.,
f incido /senailor fr.isou� "Não'
:'1'Cfedito que a. alta. nos nre
(Contlnua na z,a l>ag. letra Fi

ANO x
o MENSAGEIRO DAS SELVAS.

BLUMENA.U, (Santa Catarina) - 4.8 feira., 13.de Outubro de1954

Eu não sei se M1:. Rohins
ce bem Q Brasil e os outros paises
cÍlfeeiros mais importantes. par.a.
arriscar uma opinião, como a que
ele emitiu sobre a capacidade de

áquisição do café pelo mercado de
consumo do .seu pais. é preciso que
';le lhe teIlha .0 :l?ulsó. nas mãos.
Nenhum de nós põe em duvida

o limite do poder aquisitivo amért
cano em termos de café. $omilIIte
o ã../ que se dúvida é que o Brasil.
nas círcunstanclàs atuais. possa' re
sistir ao Iímíte -:de peeço que. !lar.
Robins .Ihe traça, dentro: da orbitã
americana.. Fosse preço convírá ao

torrador. oe �:) consumidor do S8�

pais. F.ora, contudo, dilicU eon-.

vencer-nos de que ele dá para
compensar o produtor nacional.

Tantas e tão amíudndás vezes os

'T IA HAVIDO COAÇAO AO ELEITORADO
UllSTA POR PARTE DO GOVERNADORp

Opina
.. S. PAULO, 12 (lUeridio
nal) - O sr, Lino lVlafos
praticamente eleito sena�
dor, declarou que, a seu ver,
o pleito paulista é anulà
velo .Justificando sua opí
mao, disse que houve coa'

ção do eleitorado por par
�e. do governador e acres.
centou ser o caso dos che
vrolets uma

I verdad-eira.

o sr. lino Matos deve ser anulado
ter-se com as demais for-

i
menta exige uma união

ças democráticas para solu' esforços em ben�:fícl0
ção urgente e acertada dos país",
terriveis problemas qJ.le as-

.

.

saltam a atualidade brasí- S. PAULO, 12 (MeTid.) --
leira. Entendo que o Espera'se q-ie ainda esta

semana o procurador geral.
apresente nova denúncia ao

presidente do Tribunal de
Justiça contra o ex-gover
nador lViliemar de Barros.
A denáncía prende-se às

aquissções d caminhões da
Forca Pública, objeto do
recente inquérito policial.

o

que o ple�to
fraude eleitoral. mentares udenistas, disse: tual, com um nível politi· f desaparecido as causas da
RIO, 12 (Merid.) -� Oi

"Minha opinião é que fi co intelectual vigorado, e

I
dissidência interna. O tra

ur. Afonso Arinos- sobre .a nova bancada udenista virá com muito mais possibili- balho da nossa bancada no

escolha dos novos parla- tão numerosa quanto a a 11ade de coesão, visto terem CongressD será arregímen-
....__----....--._---------------------------------

FITORES DI O E R R O, a DO ,P.I.8.
Na sua IS FORTE C I o IDE [ I

DEIXARA MAUAM
Três causas 4eterminaram o ocaso do trabalhismo no Rlo Grande: as revelacões do' aeuuivo do tenente Ore
gorio, as ecprcdaf;ões em Porto Alegre e o sentido nopular da camnanha de .Menc�betti ...;_ Jaugo, sunlan
--- tado por um polítíco ímnrovísado .e-llC'l: um candidato d·� dehíl apoio partidário ---;...

PORTO ALEGRE, 12 <Mridi\J
naí) - De Erne<>to Corrêa - O
fata realmente surpreendente
deste pleito que ·�mpolgou o Rio
Grande <lo Sul fOÍl a derrota do
sr. J·.)áo Goulart pelos candida
tos coügados Armando. Oamara e

Daniel Krieger. A vitória do sr.

lIdo Meneghetti enquadrava-ee
dentro das probabfildades nor

mais..Seu triunfo, aliás, estava
prevísto, ã luz de uma janálíse
lógica do clima poütíco río-gran
dense. Duvidas surgiram, ape
nas quando 'do dra{llático desa
par:Ocimen.to do presidente Var
gas,

ría mais uma vez o à�ej.o da,
governo austríaco de não ver
a qt��stão da Austcía ligada
a outros problemas europeus
e pri:qdpalmente lao prob1E;
ma alemão. Assinalaria tam.,
bem que o fato dó texto' do
tratado do Estado, já €x-istír
visto que foi elaborado pelas
multiplas conferências dos
suplentes que. há 10 anos vem
(Conclui na z.a lltl.g1IÍa letra. C)

GOVERNO DA AFRICA

DO SUL
JOHANNESBURGO. �:,! (UP)

o primeiro nlil1istr'J. da �.I\frica Q�

Sul, D'1niel Mallan, iem'do por mi.
Fhõus de negros COO};) o campeão
da suprcllulcia: da rat;a branca, vai
()cixar o governo. :,!"'�i cficial1nc�t�
anunciado que Malan, cem sues oi
tentil anos de id::de, já se sente
cansado e abandonnrã o cargo a 30
ele novembro. Seu ptovavel SUt.:t�S
sor é o ministro da Fazcnría Nl-:
cholas Haveriga, de 72 anos. Admitiu-se en.'tão, que a. rea

ção psícolôpíca das massas em

face do do·1'O;l'OSO episódio pudes
se operar um giro no sentido das
urnas. Esse giiro, ·e-Jetilvamente,
veríftcou-se. mas não! com a in-

I tensídade e profundidade anteci
padas pel\Js lead€Xs trabalhistas.

Solução para o acordo
final do canal de Suez
;LQNDRES; 12

• �UP) ._\ 50 na� r:,egociações do ,C3!i.l'O
Clrcul:�s dJpllOmabcos espe_ e rrmclpalmente sobre a

('am que possa ser brevemen- "complexa qu�stão", do aJoja*
te I;;.ncontrada uma solução mento dos técnü!os britanicos
para as dlficuldad·es técnicas que dev.,m no futuro assegu
que retardam a ultimação c rar o financiam·ent:l da base
Ilssinaiura do acórdo final au- de Suez, sr. Anthony Eden

convocou Os representantes
britâniC'os de firmas 'inglesas
e ,,:m,Preiteir.os civis que &
vem ,ef�tuar esse trabalho pa
ra uma reunião no Foreign
Office.

glo-egipcio sobre a evacu·ação
do Canal de Suez. Dep'Jis de
ter .çuvido o relatório do sr.

Anthony Nutting, s>obne os úl_
timos problemas -em suspen-

Os tralJ111hos foram iniciados com :;. leitura p'.:lo sc!,'Undo secretá
rio da ata dI' sessão anterior, a qual foi aprov'ada sem restrições. se

guindo-se n leitura, pelo primeiro secretário, da matérin do Expe
diente. que constou do ""b"Uinte: O sr. Presidentc· indicou para as

respectivas comissfies, os sr;;;. Arí Taborda, para a de Finanças: Pedro
Zimmermann. para a de Educação c Cultura e Wadislau Constansky,
para 1'. de Redação; oficiu nr. 1307. da Federação das Assuciações Ru-

�o�llfª. Men�es Frao&e n>;:'o'
\

voto
::i:,m�:rs���aT��:�d��·o:;:;�:O��c';.�:o:ia��� �:��od:e I�':a��;:a!���1P��
nhadt:. de 20 eX<lmpl"res da publlcação <:b. 1.a Exposição; oLicios do
sr.. Prefeito Municipal: respondelluo aos requerimentos nrs. 88 c 119
do vereador P:odro Zimmermann. sobre a demissão do tesourciro da

, u�e &oolJ1gnça 3' sua poll'tij,ca !::!:!;��� =�� ���!e�����ni��Il::e!<li!�n�;:m��a;ei��r:��7elci�, 5���
U pedindo aprovação do projeto de lei nr. 5<lJJ5-i, qU:l. �ltera· Os venci_

mentos do illtencJ!�ntc de Rio do Testo; juntando as relações da Dire.

P /IR IS 1 ) U r torja de Fomento Agro-Pce\!ãrio ref,(:rente· ao mês de Setembro de
..;-j.. , :.. ! .c) - O que admitI-u o rearmamento

. ,

I
1954; em re;;poEta ao requerImento nr. 82, 'dO vereador Wadislau Cons-

primeiro ll1inis'!ro Mendes da Alemanha. Essa maioria tansky; rcspondendo ao ofício n:r.711 desta CâmÍlra· parecer da Co

�rance comparecerá, hoje, ficou assegurada depois que miSSão de Finanças. aprovando 05 balancete� do ]}lê; de Agosto; Pil

a tarde, perante il Assem- o poderoso partido soclalis'
recer da CornJsslío de l''inanç''s, aprt>llnndo () projeto de lei nr. 67154, qU�
dispensa o :Hospit::t Santa Isabel do· paglUnento de taxas e emoIumen

. bléjia Nllcional, na certeza ta COIn seus cento e quatro tos; pareC'�r da Comissão de l1'inanças. aprovando o projeto de lei nr.
de receb!.'l' com aiupla maio deputados, resolveu, ontem 56154. estabdecendo l.lma pensã<:>de Cr$ 400,00 mensais à viuva de

ria, OVO. t.o de confiança. à à noite, apoiar o primeiro
Vítório Alcantara; parecer da Comissão de ]!'i11anças. :::provando a pe-

1 t- tição dos alUnos da 4.3 série ·d:J Ginãsío Santo Antonio (!. concedendosua po 'ltlca ex 1.lUngerra, ministro, Entretanto' ,a vo-
.

mn auxiliei d� Cr$ 5.1)00.00: pareC!)r da Comissão de Educação e Saú-

tüção de hoje apenas per-
de Pública. aprovando o projeto de lei nr. (lO I:;'" do vereador Antonio

mitirá ao chefe do governo ftelncrt, concedendo uma ·subvenção anual dc Cr$ 30.000.QO à orquestra
sinfOlÚc;l do Teatro Carlos Qomes; parecer da Comissjo doe EdlUca

prosseguir nas cónversações ",50. e Saúde PÚblica, aprovando uma subvenção d� Cr$ Z.OOO,OU men
cotll 05 aliados, não COl1sti. :lais à Lig:,j. Atlética IllumenaUen�ei o vcreadCtr Federieo Carlos Al

tuindo entretanto a ratífi- lend\: apresentou o projeto de lei nr. 59151. que regula a desaprQPria-·
_ ção dos imoveis dos herdeiros de Paulo Freygang; requerimento nr.

cacao dos acordos de Lon- 9015A d d '" d ri C 1 A�
. 'Y, o "'crea or ..,iC e co ar os llende, pedindo uma verba de

dres. Cr$ lCO.OOU,OO para � Escola São José, d� Gàrcla: rCCluerl!ncuto :nr.

SAO PAULO,. 12 (Meridional) I 'l\.)davia, colhemos, na '1:l.1anl1ã
- Conforme fumos; .informados de ho�e, algUnS dados no TRE
a COhussao apuradora passou a que poderão dar a. iUéia da pro
reuriír-se .a partir de ho.)je, ás 11 porção de urnas impugnada;; co

horas, n,ão sendo passiveI âdiruu- mo tambcm de urnas an;uladas,
tal' ainda. dadQ 10 pequeno, nu- muito embora. I) numero desta3
mero de votos cont..'i.dos, quand'J ter sido aumentado com o yinda.
estará concluida a apuração to" de outras que ainda venh:.m' do

tal d·as leleições de. 3 de outubro. interior_
Os mapas é..::.s várias zonas elei·' Até agora., já chegaram ao

torais d·.) interior estão chegan- 'fRE 36 urnas imlmgnada.s, das
do <lO 'l'l-ibuI.lal Ewito.l'al de ma- quais foram Examinadas 27 e 8'.)

ueira vagaro"a de modo a não mente uma,da 17,3. secÇão de
se pod€�' prever igualmente I() Campinas

.

foi anulada.
numero de urnp.s impugnada�. SO' ÀS CIFRAS FIN�S
Um'a questão. que tem prJpor- S. PAULO. 12 (Meridional)
donado expectativa nos meios A proliferaçã.o de l'esultados do

politicos ii a da eventualida:de da pleito em São Paulo, 'da�do a

rea1i:r.ar;ão lle ell'ições suplemen. vit..Jria ao sr. Adhemar de Bar
tares, hipctcse que se r�alizarâ se 'ros·e ao sr. Janio Quadros, aO

�L difercnç(i de votos entre os __ . .... _"_... _

primeiros candidatos puder ser aI- NAS PAGINAS DES
terada com (j numero de votos TE JORNAL V. S' EN
contidos n2� tl.rn�� ?_nul?.das�
Não é conhecido, Il(O Tribunal CONTRARA' O VEICU

Eleitot:a!l '.) nume.l·o 'de urnas LO MAIS EFICIENTE
impugnadas. mesmo porquc, eo- PARA A SUA PROPA
lua já. dissemos acima, os mapas GANDA E1VI TODO O
eleitorais lliinda estão chegando VALE DO ITAJAI.00 interior.

mesmo tempo, causaram tal a

gitação na massa, quer 10 Tribu
na1I Regional Eleito·ral paulista
resolveu só divulj;al" as cifras fi
nais,

qUe ..<'ja Q atentado classificado co

mo crime de eompetencia da Jus_

tiça limitar".
Falando aos jornalistas, o sr. Jus

to Mendes de M.oraes estranhou

RIO 12 (Merid.) - O pre.
sidente da COFAP

.

,estava a

guardando. a volta do ministro
Eugenio Gudin dos Estados
Uniqos para por em lexecu-

a t a I h a de impugnações
nas e I e i ç õ e s ,autistas
Renovação das urnas em dissidio RO

caso de pequena margem de diferença Ao "peJ.o dUl'()," veio adi'Cionar
le I() temor do colom>. Ni:nguem,
por índole e formação de sua

eccmomia, mais apegado ã pro
priedade· do que a. população co

!Qnial. Na sua. gleba, n.a tlll.3i ca·

Enquanto isto, os patronos do

general Mendes de Moraes. Beu

primo, Justo Menclies de 'Moraes '"

Evandro Lins e Silv9., continuam
trabalhando ativamente fim de

que somente após numerosos ln·

terrogatorios Gr<lgório Fcrtunato a. çã'o um plano v,('rdadeiramen.
pontasse S1!U ·primo como pril1,?i_ te ousado, como tentativa pa
pal instigante. Estranhou tambem

ira
ba�xar O custo da vida: li_

que em. sua confissão ao sr. Ben- beraçao quase tatal dos !l;lre-
jamin V::.rgas, o chefe da extinto. ços. .

Guarda Pessoal não se nferiu ao Ap'el1�s seis ou oito pr.odu-

.

conseguir a

•

tos fícarão com os seus pre.
90S controlados. Entre .estes,
estão a carne, o arroz, {) :fiei.
já·o, a banha, o leite e o pãlJ.

Mas, para que €stes pos$m
;:;.er vendidos por produtores.e
comerciantes pelos preços fi�
xad'os com base no real cus.
to:! de produção, deverão ficar
ise.nt.os dos impostei que màis
os oneram.
E' precisament,é essa qu-es..

tão da isenção de impostos e
bem assim .a concessão de <ou

tras facilidades que estimu_
lem a produgão, qu·e O gen.eral
Pantaleão Pessoa vai discutir
c'.:m .:; ministro

.

da Fazenda.
Aliás, um volumoso pl'Dcesso.
acompanhado de um longo o
fício naquele sentido, já foi
encaminhado ao Ministério�
onde aguarda a necessaría a�
preciaçã.� do sr.. Bug.enio Gu�
din.

Podemos ad'iantar que
ministro da·Agricultura e 1).
pref€·üa Alím Pedro já foram
donsultados a respeito pelo.
presid,,;mte da COFAP, mani
festando-se ambos favoraveis
ao plano. em questão· e decla..
rando-s-" diSjmsfos a prestar
toda a colaboração necessaria
à sua execucão�
T:'l.mbem j·ã .:flDram ouvidíis

e prometeram a ffiaxíma co�
labrl·ação ã COFAP todas as
entidades representativas da
]avoura, . pecuatia, industria oe
do comercío:

tiMBRa
...._-_.-

\t'erba de
Escolaa

cem

Cf Sã?

MUNICIPAL

mil
José )}

II

cruzeiros

Ga
para

no r c I �a
Sob a prc.idencia do sr. João Durval Muller, reuníu-sc ontem a

I
91154, do vereador Wadi!:Iall Coos'tansky; .pedindo ao sr. p'r;i';it;-:Mu

Câmara Municip<'.l, com a pres:;;llça dos seguintes vereadores: Gerhard nieipal, informações sobre a dívida consolidada {! flutuante· do muni
Nettfert, �ntonio. Reincr�. Federi.eo Carlos Alleude, Emilio .Turlt. Chris·' ci1)io; requerimento·· nr. 92;54, do vereador Christiano Theiss, pedindo
tiano Thelss, Ar! TaborOl1!, l'rfartmho Cardoso da Veiga, Rodolfo Buer- uma comissão de vereadores parn averiguar a construção de muro na

ger, Pedro Zimmermadn e Wadislau Coru;lansky. rua Nova Trento, tendo o presidente indicado a Comissão de Viação
c Obras Públicas para essa m'ssao; requerimento nr. 93!54. do verea

dor Pedro Zimmermann. peo'indo um voto dc congratulações ao dr,
Juiz Eleitor:!.I, dr. Mareilio da Silva Medeiros. pela maneira elevada,
de equidade <2 justiça. com q,ue conduziu Os trnbalhos eleitorais do

pleito de 3 do corrente =ês. Os vereadores Federlco Cru-los Aliende.
Wadislau. Conslllnsl!:y e AÍítoniu Reinert a:poi<lranl {> v:.querimento. dio
vereado·r Pedro Zimmarmann, enaHeuendo 0$ reais mêrltos do ·dr.
MareiJio J. d.:; Silva Mt'deiror., cid.•Tui2: Eleitoral da Z.a Zona; indiea�ão
111". 15154, do vereador Pedro Zimm?rmaull, pedindo ao sr. Prefeito·

MuniCipal, mr.moor ti fiscal geral verificar (I csl.mio lastimável eni que
se acha a estrada no lugar S=:.rmcnto; o· vereador Martinho Cardoso
da Veiga ruquer.eu ao sr. Prefeito Municipal vista,; ao Código de Con
tabilidade Pública; indicação n1:'. 16[54, ·da vereador' Pedro Zimmer
mann. pedindo '::'0 sr. Prc{(,ito Iv1\lllícipal par!'. mudar· os nomes das
runs Araquarí e Vitor Meirelles· red8{:ão flna! dia l�i nr.· 571;; (1 v<:rcu

dor Pedro Zimmcrmanll. pedindo. a palavra
: :rereriu.s� á passagem tio

Dia da Crianç!l.. em dia de hoje. requer.endo' à Casa uma mensagem de
e�timulo e carinho à criança blumenauense, sendo transmitida aos

·estabeIecirnentos de ensino por jnt::>rmédin do !rispetor Escolll1'.
Na Ordem <l<o Dia constou o �eguinte: aprovado I'lm segunda dis_

cus�ão. o projeto de lei nr. :>(l{5<\, que disptmsa z Capela S .Ludgero
do pagamento das taxas e emoilulleritos; ·aprovado· em se:;tlnua discus
são. o projeto de lei nr. 52154. que co·nced<> â LBF um" stlbven�:ão
anual de C.r$ 6.000,00; aprovada a ;ndicação nr. 15!54, "1.0 vr:t<:>ador :Pe
dro Zimmerm::ull, pedindo providêncIas ao sr, T'r'efcito Municipal. pa
ra a estrada tiO lu!!'".. Sarmento; aprovada em segt1l1da discussão. a

petição dos aluno� da 4,8 série do CoIegio Santo Antonio. IJedindo um

auxilio de Cr$ 5.000.CO. para um:! excursão ii cidade ele Lajes; aprovado
cm primeira ·díscussão. o proj·eto de lei 111'. 5315·1 quc concede uma'
pensão mens�l de Cl'$ 400,00 ii vinva de Vitorio Álcantarn, com uma

'emenda da Comissão de conslituição c Lef,'Íslaçilo; aprovado ém· pri
meira dil;cussào. o projeto ue lei nr. 66154. <Iue disJ;IP.11Sa (1 HOSl'it'al Sla.
Isabel, do pag,Hllento de taxas e emolUln<mtos. na c01wtruçãQ de um

aumento daquele 110socomio; aprovado o parecer da Comi�;;ão' die :Fi
nanças. que aprovou os bal1>.ncetes de Setembro de .1954.

Encerrados' os trabalhos o sr. Presidente convocou outra reunião
para a próxima tCJ:l;a-f'!l!.ra:

.

f O R D
PEÇAS LEGITIMAS
Rua. 15 de Novembro, t'I3

Casa do Americano S .A_

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Importante :firma desta praça precisa 'de um bom

í:lmpre'gado:, quites com o serviço miNar, para servi-' �

., ços de escr-itorió.em geral.
.

Os interessados queiram se dirigir, unicamente
por carta. à redação deste ,jornal, sob a letra
dando referencias e indicando os vencÍTnentos
'pret6i1dem.

.

A 1 D.·
foi ele recentemente pago cru Nn- Moracs �' suas t'�la.c;õ�� COI1l Gce
vu York? tôrjo, que cnss , serem pratteameu-
!{o Brasil, os precus ele 5U ceuts te rnextsterrtos, o .ndvog�do .._Tlbli'�

só sertam tolGra,veis rias l,-egj.õ�s JViendes de Mornos �_.trir)llil {}i.,e
novas do' Paraná e Espirito Santo, "crirne müttnr, 'segul1·1..) a lei, e
e com mais razóe'; nas prtmeíras. aquele praticada por mtütai- ern

�_..-.;:;. .;;_ ..;;.;;..;.o.;"";_;..;.o.;"_;____';;_-,-, �_ "1 Tedo São Paulo e Min:-.s andariam silua<;ãa <!!i! atividade ou asseme .

à beira da falcneiR, se tivessem que Ihnda contra rníütar também na

1 vender seus cafés. na base actrna �tj\��� ou asserne'lbada , O que se

1
sugerida, Hoje existe: cm São· Pau_

'"
tem de levar em eorrta não é o

lo' um' moviinento rejuvenescedor local do' crime. IliOOS ter-se cm
li firma MEYER .& ·erA., necessita. para admissão .

das terras canSAdas do caf,é. Toda eonsjderncáo as pessoas. Sendo, m�.·imediata, de um aprendiz para.escrítórío. que tenha .

a gente tem os olhos votvídos p:;t- !i\.t\t·s t:.nto O mcrto corno o 111dl
recomendacões. 'saiba datilo�rafla.· tenha conhecímen-: ra as plantações'. nos solos r�cupe·· �ítnd'J autor intelectual, o p,roc<,ssotos básicos- dando-se preferência a 'quem. conheca rac!los,' graças ,.s 110vas tõcnlcas a- xó poderá ser júlr;"dc) r.a Jl!stiÇ3
também a''linR:o:a alemã.' Idade até 16 anos. Illforma- rados graças às novas técnicas a- l\1ilitf'!r",cões até às 8.30 horas, à rua 15 de Novembro, 304 _ tear:;s despesas .dos seus planos de ii. SITUAÇAO DOS DEMAIS
1.0 andar, salas 6 p 7. recuperação agricoln, vendendo ca. caso o mngtst.rado aceite taJ11-

fê na base de 50 centsz bem :1 denuncia contra () deputa-
A adnÚssá6 de mil processo de do EU\'::Jd,� Lodí será oficiado à

__.....,__-'-__._._____.,_-'-.___-.__-_--'_� ___'..;,..;__:,' est.ai)jJizaçã� dos preços do caro Camaru dus Depu tafios, sotícítan-
. UF" j, R' f:O r G O M E ·S'-; nessa unha, só serviria -= lan"! do-se' .(� ínrüspensavet licença para
'- A t � çn;r o desanimo, o desencorajamen- processa-lo.

to, nas fileiras d cs produtores, ES-l O sr, Bênjamin Vargas será pro
tamos vendo, ante as quedias repe-; cessado pelo crirne de favoreci'
tidas das cof.açõ:s, desde a Instru- monto, não sendo porem decrctnda
ção 99 d::. Sumoc, 'que preço bai- a su.: pr-isão, já que o crime não
>:'0 não' adianta par? o cornprador. cornoor ta tal mcdida. O mesmo 0-

'Porque ele não aumenta as ven- I CL'l"r�Tá com Valente, Os d cmats já
das ... Ninguem irá' comprar por um se encontr-am corn sua prisão pro,
preço aquela mercadoria que pude; vent lva decretaôa, c recolhidos ao

rá 'adquirir amanhã por preço ain-: Presidio <lo Dbtl.'ito Federal.
da mais baixo.

O mercado carece (li.: ser establ
üzado e para tal ele reclamu CIJI}

iianca'. Só orn elinl?� e5t.:.�vel de

conDança, se:-á licito reputar-a'
I bem para vemllcr lllclhor um arLi·'
� go. Nossos ?'.ll1igos anH:!ricanos 'J)l'C-

.
.

'-

'1
ci�am 'pelil.sar duas

�

vezes antes de
..

'

1\�edindo 2937 _metros quadrados, a 250 metro,i:;
I agir.

.

chstante, <:ia Rua "S�o Paulo, com. frentes para tres
\ ,TodO � õc.ço tem. fio e

�

conll"\
ruas ...Eve,ntualmente venda parcIal. Ha agua, luz.e ! h.O, Q�e os nossos ah�dos nao �uel ..fórça�' T.el.'l'énõ 'k:rn' perfeitas condiCões para receber ram Ílcar, �m m�ter1H de. ca.fe:. u:',

'.�.
.

� "'" ",
-

p.�nas no ilO, Ate por qUe (,afe .eedI11Caçoe�. " .-

assunto que fie!1 mais fino do' qUe
Infor�llac:ões com o Corretor

.
Uhnér Laffronl, possam im::giÍlur nossos leais alia

Rua�aJh.i,{i;,iiQv.L;;_;'nbi€)�·z 383 ----:- Lo �andar _:_ teléfone dos agradavehi rte'guecs, '

1523 - Blumenau. .

�, ,..
.

-,.
.' �

Especializada em serviços de niquelagem e
magem de peças até' 1.metro de comprimento, com
colocação antecipada _. Aceita. serviço em grande es�
cala, parajndústr-as - Execução rápida - Solicitem
informações .. : .. ."

.,...

Rua Barão do Rio Branco, 301 :_ Caixa Postal,
Fone, 229. - BRUSQUE

,-,

iI Sen"i�ill:�J�.;,�������,t��:�,�!;��p����I���a�l��;� I·radeíra homenagem a seu estimado, pai, sogro l' ,lVÓ, I
--- ---

( I N E BUSCH

ESTABEI,ECIl\IENTOS JOSE'
--- Al�RESlc

. ,II O J E - Quarta_feira - às 8 l1tIl'as - lH1JE
Ultima c definitiva exibição do 'grande filme nacional

no CINE BUSCH,

GiAMAS NO CAfEZAL
SEXTA FEIRA: As 8 hs: NO PALCO:
ELIANA, RENATO MURCE e dívercos -outros artistas da

Radio Nacional, anresentando grandioso SHOW contratad-os
exclustvbm.cnte para os festejos comemora tivos do" CIN_
QUENTE,NARlO DO CINE BUSCH.

NA SOMBRA DO (RIME

( I ti E " B L U M E N· A U
Boj,:.: às huras HOJE

ALEXIS SlVIlTH, SÇOTT BRADY, cm:

IG de Outúbro'-- 20,30 horas

'�B,A,f[A:DOS .

dos alunos di) Conservató�io 'de'Musica "Curt Hering"
.

,

INGRESSOS;
Plateia Cr$' 2Q,OO ..
Balcão Cr$. 15;00 '

Com o coruçâo clamando vingança ela enfrentou corajo
samente os assassinos de seu amado! ·Um filme empolgante
como poucos, cada cena uma surpresa, cada surpresa uma e

moção!.

NA SOMBRA DO CRIME, com uma constelação de gran
des astros de Hollywood, 1 ';�.:' ndo nos princípaís papeis,
Alex is Smith e. Scott Bradi!

.

Hoje cm exibição na tela do Clne Bluml::llaU as 20
_

hs!.
- -------- ....._ ----_._--.._--_ ...-

·Balconis
PRECI'SA .. SE

H B

Pl'eferivelmê:n1:e com ptática pára
. seccão de vendas á varejo�

,.CASA HUSADEL ,

Rua 15 dei :Novembro, '801 )
.' ."'! •

Irahal1-:'iu:

:'Vendê�se ínn'" otimamerHe sitÚfldo, em terreno
algq 'eley?-clo, Z(}llá saüdavel. C0111 2 salas· ::f dôhnito�
rió�,} cozinha, bêl'nheii'é)' e dependencias - livre de cn
chéntes ;_.' há ab-rua, 'luz e força. Inforrn.ações {.�Oln ()

COJ�iétor
.

Uhnér J...affront, escr'M:orio á rua 15 (lc nfl�
vembTo. 283 - 1.0 andar -_ telefone 152:3.

Na'mesma rua acham.-se a venda diversos
rãsa, todos livres de encherites.

Loles na Escola
Agrícola

otínlO�; lote:]
. na ]�scola Agrieola, ter�
renos planos e do fnm�
te, a longo prazo. Tra�
tal' com Carvúlho '!la

Royal 2.0 linda]'.

F

realizando G. que 'f!u� 'assina;'
tal, porque a Íli.dicnção da tura foi adiada somente. por

.

f causa da Ínsistencia soviéticaZ011a onde deveriam su ra-
(>1)1 manter as tropas' na' Aus-gal' seus candidatos estava iria d::'DOis da conclusão do

mal indicada nas publica- trHtado: Deixando a porta a

cões feitas 110 Diário da 'berta às negociações, a respos_
Justic,a, seJ·a .L'1'r cUllJa da ta austriaca nãlJ deixaria de

mestral' certa. firmesa, já perimprensa' nacior._,: ou da ceptiv.el nos rec-ent'2S discur�
própria Justiça,.. 50S do chanceler Julius Raab.

�IIIIlUUmBmllmmnl(lnllnmlillnlllllIlmmUllnmnJIIllillllmlllm��
.

--
-

ê N i O V A' A f l O R I A N O P'O L I S 51-
-

E Qtw!H.lo lJredSBl' de qualquer. i!liormaç?es, ou de ==
�II', !I', of,; séj" provoc>ulà ªª encaminhar documentos a rcpartlçoes publIcas ou tra- 5

I
1'�1:t lei Ib of�rt� .. !l;.

1Ir'0-1=
t<lr de qualqner 0utro interesse, .. inclusive compra de ::""r;;",

Sl Objf!t03, dirjja-se ii
.'

5

'1-'-·-"'-Z-;;.9' -',S
AGENCIA MfRCURfO

=_ª_:;�

C IllCdíalli(; fllfJllir:J f't'l1lÍ�;siír.l, será jmed:atameute ateu.
_

elido. -,_ fl. 'I.'!';ajP, 12 ' .. - 'J�;11('1. S50 .lorg() -,- Sala 4, ou
.l\,� '(HO JAI�AGl.JJ\ LTD.� ! R. Tenente Silveir;l, 16, Edifício Parthneu, Sala 103 -- e=. l_lroa v,,·,. /\'niga,cm � � F L O R r AN o P o L I S.

I Seu .Lar � - :::

?lllllllllllllllllllHIIIIIIJIIIIJlllllllllllllmnllJIIII111111,rIlIIIUlllllmlll�lIl�

Nauunlas chamas, que ial�{} ex

dtuvHrn as llJaSSm5 ululantes, sol,
() olhar estimulador dos, l'epr·c
:::entan1.m" 'do poder puHü{')(}, con
sumia-se ü prestígio da, autori
dade junto aos a!lõnimo'.� ira,ba
lhado!'t':; da teri.'a deéidia"'Ec a

sua, atitude politie�., 'e!'lcrevia-se o

l'riIn(}iJ'�) eapít.nlo que hav,ja, ctf1
conduzir. ao lh�senla(�e de:i \h�'
outuhl'O,
O leg-alh> ,]e; Val'ga?; !lã.o. pod.c

f"'����a$ dun� l;arrfüras.

com re«

'.
de radio.

Necessitamos D.ara colocae:ão imedíata, de umà auo ,

xiliar com conhecimentos de datilografia e redàção
.

própria de português, e um (1) auxiliar com conhe-.
Cimentos de datilografia, escrituração mercantil e re-,

dação pr,apria de português. Apresentar-se na S.A.
Comercial Moellmann - seção de ferragens, BLU
MENAU.

"CASA ALMEIDA"
Especializada em

-

Rou-
.

'pas para Cl'ianças, Brin-
.

auedos." etc.' localizada
;m POllto central da vi"

. sinha cidade ·.ele Itajaí
- rua Hercílio Luz, 34,
Inf.ormacões tainbéni em
Blumená'u, C0l11 o Agen�
te do r,A.p,E.T,C ..

1256

JUSTJCA ELÉITORAl
, .

ESTADO. DE SANTA CATARINA

Casal sem fllhos,
,trang: procura uma ca

sa, muito bem instalada 'Icompleta, com otima a

gua etc. para o tempo"
de Natal a..e. até
Fevereiro. 'Ofertas com

preços por favor à RA·
DIO GLOBO - S. Rua

. Cunvocação.
, .O Juiz Eleitoral da ,3a, Zona, Comarca

.

de Blumenau,'
<"JnVoc.8 'Os 5rs· Eugenio Brueckl1ehu2r, Dr. ,Wils-on G· San
tiago, Arno Weege; B,ernardO H. '\V. W.erner, Edgar Muellel',
Ingo 'Hering, Wa&islal.1\. Ccnstansky, .Juli,:) Grossenbachel',
P2dro Zimmernlanl1, Martiribo Cardoso da Veiga, Alfonso de
Oliveira, José,.;:Feáeira, N.ewton' B. dos Rds, eleitos vereado
res do Municipio de Blumenau, no pleito de 3 do' mês cor
r:mte, -e os 51'S, Edmundo, dos Santos, Bertholdo Bornhausen,
Carlos Mannrich, .Afonso Sclinéid,2r, .João Batista Beduschi,
Lm.lÍo da Silva e ·Carks 'Barbosa Fontes, eleitos à Camal'a
IV[unicipal' de Gaspar, a comparecerem à Sala das audiencias
deste Jujz'J, no ,edificio do Forum, nesta cidad.e, no proximlJ
dia: 16, às' 11 horas para r.::ceber os seus diplomas de verea
dores.

'Os diulomandcs deverãô fazer prova de quitação milit<l.r .

:Blumenau 12 de ':JUtubro' de 1954.
Marcilioi �r::ão, 'da',silva;Médeiros - .Juiz Eleitoral.

--

',> ., I
,. 'Vende ..se lt-Vende-se uma C1l3a dê II

.

madeira, em estado de .

nova sita na Itoupava
Norte, á Rua 2.4 de Maio.
em frente á Fabrica de
Lançàdelras Vahldk<k,
com 'mIl ótimo t'hão de
'casu, InfonrúH:úes culI'l \_)
51\ Aioisio 'WippeI, neste
jornal, das 'S ás 10 da
manhá, e das IH hotas
em ·diante.·

F O R D
. :PEÇAS LEGITIMAS

Rçam
'. Paulo n.o 3168 - BIu
'menau - Caixa Postal,

. 61 - ItouPl\ya Seca.

, M A, R A B A' ( L U :8
ASlõembléia Geral Ordlnarü.l

Conv'oéacão
O M;!nlbá Club C":mvithi s-2us âssociados para a Assem

bléia GoraI Ordinarb a l'ealíúu'-.f,G no Salão Centenarü) 'i:ia
S,D .M. Carios Gomes, nest,a' Cidade 'de Blunienau. no dia 17
ciD c:rren1e, às H horas. com a' segúínte Ord�lll do dia:

1.0) - Apresentação. du r,eÍatório da Diretoria;
2.0) - Eleiçã:o da Direbria !1,ú:a o pel'iod.o 1954153;
:l.0) � Eleição do COllselho Fi.scal;

!
'1,0) - Oulr.(Js assuntos de intsresse geraL
Blumenal1, outubro de 1954, I

f .

__

� mRE�:::� I
P R O ( U R A .. SE! Olim� oJ)orhmldade ,
Pronna-9o U!!li! !W,wa I' , '. I• •

o V8n. e ,se dl)l"; terreno;:;dr:: cnpem aleul.<l qU€ .
.

•

_, .

-, J de 103quma lEI prala Ientendo. um pouco Ce {''- l' (. 1confeitaJ'Ía e

-

:;€I'vico {�l' �a1l1 JUl'!U enl _oeu_
�. !Jrallde h JI'U1'o Pl'P('O

Ibalcão (sem bebida;..;) fJ,t

I
b ->"

-_., ,- ,
-, �-:.;.,

- ..... ;:,"I:JO o ronr f-"'ll:"rld"·1l-l r Yit1b::l "'-'___"-'-< L. � -- ._"'.__�_u -' L-
- - �u��u -, ,

!J • 'r'r:- t' r I'r} I dI' Oe paôi1!netluJ . __ [1 a._
'- 1'( ena (.) a caIU 1.IY!a�,

Al- .' I com 'ellC>ll' .,Pf1.��il��e ·V1VgC!T!. (�ar!R3 é\
_-- -�

- -- c:.

, ",. , "." de Novembro 1J-'i.H!lllCadol'u . 1\luchuelo f > -.
'

- ••

'

29'" C ·t·t 1.0)'.11. 2· andaI. IThQ; ",,) -� ,tU'J_ loa.

1"lIijlll"IIlI�\'1111"'�"":':�!'III:'"Il11lllllUlW1l"""';j;'""111':'" � I
� �ia.J.e SD"BU��S «MiniS..Brasil» � II

1== c: AI

:1 '

I'
.=1

� �ortelo .Qi:! i. L..UCrOS . �j ,MAIOR GAR;'NÍIA
,.ª � \ MI..tOft ECQNOM'JA
"

I § 1\ CiR, de Sf,guros "MÍllâs-BrasU·' faz pública que, § I .'. ,. , ..

;;;:;;;:;;;;;;;;;;;;=========;;;,. Eno·db,2:.! de 'cutubto corrente às 13 horas, na sua séde::' .MA10R JUjS!Sf!NC�A.:�
r �sdCial,"à·Av. Afonso Pena, 526 .:._ 3.,';' andar (EdifiCio. M!1_�lt 5IUiNtl050·.•

1
=: riaIla) em Belo- Horizonte, Estado de Minas Gerais, pro",;::
ª cederª ao sorteio do lucro apurado' na Abólic,� de Segu.: § í:: [':JS n.,o' CV; 1.021, da "Tecelagem 'Ifajaí S .-A.", de Itajai,:::
�Ést�dG".d,e �tà, Catarina, �.e. ac;ô!d,t}: c.om o item IV, le��:ã:� II= "B', da Clausula de Partlclpaçao nos ·Lucros da aludida =
ª A!_Jólice. P�)ra êste' ato, qL}� contará com .a presença ({ó'§ I'S fi�cal do D:N.S.P_C. e d� l.epres,e·ritantes da cmpl't'sa e::i�E
2 tiplIlante .do seguro, cVllvicta a .todos, -os int,er�.ssad()s,

,

. ª 1
:: A DIRETORIA

.

ª I�,
-,

7ilmí!1IJU1IJillll1tUJii.IJm!JIIJI�IH�l'I'li�'ullllrillll.'1!�i!!4�111Im1!í�!'��H!I,==

.1.11
-;"

f!tm5!!.!!5: de. !�f_t1g�!8�!� clt"!!1!..;!!e!!. !!!!Eg!cl!!!�!!!f' !e�.ii��d!! !!!' B�!!.
e; !�!!b�,5i!S: p;.=!�!_r� �!I'l'!:� fi: A.: c!J!nJ:'!f"m. �H�_(!!�!�!!!!'illt�. ��i�

de 111.atErlaL
em Salto do Norte,; 8ÍJ

. lado elo Sal�o· Kkste:n; .

terreno 1.135' m2., fá�
zcndo ·frente ("om a

trada geral, com :rar"
dim, galage e pómál',:.
Infonn.açõe5: Reloj(Ja�

Iria Stú�;a, fone 1419.

��

�� �!_;An.;_.'!!t:t �'::'.! rt_'!�;�:l:!!·:; i"!d,!�tr!�!, t�m 9!:!!: {h�!:rib�l�o��
� I L o::t!�-':!!!:e '1'] !!k!!!!t� cl� flJd�:; -{J� ]�!'fi.�

!!�l;n e t!!.yJ€!!!hÕji�::! !�r!��_· !��:"! '[W�!..slj:. DUND.oWQ. I;t!�l !!;?�
�elhm!'3 cl� p!��,c;:!.l(-m!ê €::�!1!·f'.:!!R r- ,g l'!!"�.'l !-cd!!!i�J�J CL!:fl!!-'\.1(

EUN!J:ft.1JO !Is '/ pt! v!hkr-og, JC!-!�OJ_-::<: F'd� t1..!!'! he�� sp=!'é!!ti!4 e!nr!�
, ,.�'?t intnw.! '(' ;gt_! !W!�\'f'1 EtI�!-j��!Ç�!!.H:!ltn� 'i t:OMF�OJf
GL!1>L-'\.X llEK'd!h'IC'\MENTh n:Cl:Lmo. CUMA'X 1:lLH'JDADO

Vende-se diversos'
a Rua GMas,' sita' na"
Garcia. Informações
CDm ,.0 sr. Herinql',m
Franke -- Rua· Amazo·

360

"

. Uma casa· de material
sito à 'Rua João Pessoa,
terreno vinte e 'dois 'me�
tÍ'os de frente por trinta

.. e q).úLtr,Q de .fundos. ln
.. formácões: ECAP Lida,
Rua FI. Peixoto 18, 1.. 0

..

:A. salas 13p4.

.,.

. .

. O!$ffHHd�tlnn;'Bl CIDlI,tnal' ·Impofladora lIda!!lu 15· . de · ."embN. 808 ....... BUfMfllU
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DOS nIUA'RI08 ASSOCIADOa"
PROPIUEDAD:& DA.:

SIA lO A 1'1 A ç A O te

, II A ç j ,O
&etbl�ão, AdmlnIatl'ação e Oflclllu: Rua São Paula ..

U91 - Fone 109:1 - Cai::a::a POllltaI. II.

&AUL FAGUNDES.Jtedator:

ANUAL •..••••••. ,

SEMESTRA.L
. ... ... . .. -. Cr$ 158,"

Cr$ 80,&1
()r, l.e•.

N.o AVULSO ;'

SUCURSAIS: RIO - Rua Rodrigo Silva, 12
��� Fone 42.5953 - SAO PAULO: Rua 'f de Abril

. n. 138 - 4.e andar - :l'onM: I-IZ'f'l e I-41U

.' BELO HORIZONTE; - Rua Golú, Z4 - POB

TO ALEGRE: - Rua Joio Montaun.. 15 - CU..

RITmA: ..,... Rua Dr. Muricl� '188 - 2.0 andar -

Sala 233· - .JOINVlLE: - Rua Si. Pecho. II·

DEUTSCHE spa LTf
KURZE BERIÇHTE

TUBOGENERATOREN AUSJAPAN

RIO, 12 (Meridional) - Die brasilianische Ma

rine hat bei zwei grossen japanischen Elektrofirmen

Turbogeneratoren von je 500 Ki10watt bestellt, die

Anfang naechsten Jahres gelefert werden sollen' Der

Gesamtwerf des Auftrages belaeuft sich auf 100 Mil
lionen Yen;

ERDOELBOHRUNGEN 'm MiNAS
RIO, 11 (Meridional) - Das Praesidium der

"Petrobras" hat die Nachricht veroeffentlicht, wo

Iiach sie mit einer grossen Fachfirmá in Los Angeles
einen Vertrag abgeschlosen hat, durch den die Er

oelbohrungen in Minas Gerais beschleunigt werden
sollen.

HANDELSBEZIEHUNGEN CHILE-BRASILIEN

RIO, 12 (Merid.) - Die chilenisch-brasiliani
sche Handelskammer in Santiago ist an die Zentral
bank von Chile mit cer Bitte herangetreten, in Ver

handlungen mit der Bank von Brasilien die Abrech

nung im Handel zwischen den beiden Laendern zu

vereinheitlichen. Gleichzeitig, soU der gegenseitige
Krdit zwischen den beiden Staatsbanken erweitert

_.�·werden, dami..t.der Handelsverkehr zwischen den l>ei
,

den Staatsbanken erweitetrt werden, damit der Han
delsverkehr z\vischen Brasilien und Chile auf diese
Weise aufg�lôekert'wird.

- -;-:__".

ARGENTINISCHES STAATSBUERGEIREÇHT
,i

'

:Dás argentinische Parlament hat das Gesetzt

gebllligt, wonach Auslaender nach 5 Jahren Aufent

hal1 inAtgélltinieú átitomatisch argentínische Staats-

buerger werden.
'

UEBER HERSTELI.UNG VON ABC-WAFFEN

LONDON, 12 (DP) - Der offizielle Sprecher
des britischen Aussenministeriums stellte klar, dass
das totale Verbot fuer die Herstellung von Atom-,
bakteriologischen und chemische11 Waffen nur fuer
Deutschland zur Anwendung gelangt. Die IdE'� der

strategischen Zonen wurde voellig fallen ge_1assen.
Der Sprecher dementiert'il dagegen die Meldungen,
wonach die Vertreter der drei Benelux-Staaten aehn
liche Erklaerungen wie Buri'deskanzler Dr. Adenauer
abgegeben und eingewilligt haben, ebenfalls l{eine
ABC-Waffen herstellen zu duerfen.

ZfVANZIGMAL WIKSAM�RES DESINI'EKTIONS

. MITTEL
Ein Desinfetktionsmittel, das zwanzigmal

wirksamer ist ais aHe bisheil bekannten Mittel, wur
de jetzt von dem in Sch.weden' lebenden daenischen
Chemiker Dr. Ejnar Thestrup-Andersen entwickelt.
Das neue Mittel wurde aus 4,er Penta�Gruppe 'gewon
nen und erhielt den Nmen "Hexacosan". Erste Ver
suche in einem grossen zahnaerztlichen Laboráiorium
in. Goeteborg zeigten, dass es kuenftig fuer· die Zahn�
aerzte nicht mhr erforàerlich sein wird,' ihre Instru
mente durch Kochen zu desinfiziercn, wenn ,sie diese
nur eil1maI kurz in Hexucosan getaucht haben.

r DER AUFBAU. DER PETROBRAS
......Die 'Dillektion der "Petrobras" h:a� belülllllf\'
gegebell, dass der Aufbau der gesamten OrganisatioD
in vQllcr Elltwicklullg sei. In Kuerzc werde eiD um

fallgreichcr uml ius einzelne gehcuder Bericht ueber
die ElltwicIdul1g der Erdoelilldustrie des Landes VOT

gelegt wCl'd-en.

GUTEN APPETIT

FLEISCHSTRUDEL MIT TOMATENTUNKE.
25fJ gr' Mehl, 1\8 L. Lauwarlnes Wai>&er��alz.
70. gr. fluesisge Butter� etwas geriebene Mus-
katnuss.

.
,

FUER FUELLUNG: 300 gr. FIiecchreste, 118
L. Saure Sahne, Salz, Eígelb, gehacktcr SchniHlauch

1 feingehackte Zwiebel, 112 clltgraeteter und

ge-\.vaesserter Bering.
'" ... A1ÍS deu Zutatenn zum Teig einen Stnldcltcig
herstellen. Die Zutaten z.ur Fu.ell�g durch eine
Fleischhackmaschine drehcn, evt1. mit Senf absehmec
ken und aufllen aUlSgezogenen Teig verteilell. Aut
rollen und dên Strudel :mit sanrer Sahne bcstreichcn.
Dazu Tomaténtunke reichen.

SEMMELSCHMARRN ,MIT OBST
5 � 6 alte Semmeln, 112 luilte Milch, 5 - 6 Eier,

J;?rise Salz, FeU zum Backen. - A1 te Semmeln in

SCheibt:ni schneiden, in der kiillten Milch einweichen,
cu"e Eier verquirlen und unteI' die Masse geben, so

dass in iBl"otteig elltsteht, backen.
,

.

Dàzu gekochtes oder gezuckertes Obst� beson-
ders wenn der Séhmarrn noch in der Pfanne gezuc-
kert wird, reichep.

.

HUMOR
Antoll angelt. Hinter ihm :;teht Stemm,
Fragt Stemm: "Beissen die Fische ,"

..

Antwcrtet Antoll: "Wanun? Haben Sie angst"?

\.

M5 '!
__ ,_...--------....�����,.----__.�----�---------------.----------------.�ü.---------------- �==__------�.�__���-- ----�.

Obsoleto Na. Fixação Dô Preço
'flparelhamento 'dag

s. PAULO. 12 (Meridional)

-ldeba:�dO
pll!r, ,:ardos, de seus ��- "!XeSUl�OS

apurados
..

ua uitln'I,a
O problema das preçoSilIlinimoB retor.js. De1e se ocupou especifl- colhCIta cont�.::. .• toda a exp�tatl
está encontrado no corrente ano camen'te o sr. Acacro Gomes, fa� va, Com efeito, no ano agcícola
larga projeção nos meios agrí- zendo-o' por intleXlDlé'dio de fun-, ;1953"-54, São Paulo produaíu u

CQ.i.aB dOI mosso Estado oe a Co- damenfr� indicaçã.Q, em que .ms; das maiorqs' safras de mi

missão de :F.i�anciamento, da

Ic.oIllClUi
1'Kll' SOlicitar varias PI."J- lho. (los últimos tempos -:- cerca

Produsão rcsponsáveJl pela exe- videncías destinadas a fumar e-

t
de vinte 'e seis mãJ.hões lde sacas;

cuçáo das determínaçõcs legais :xequiV'€l ,:'I1t1'e nós "a �eo1'ia" doo A: :pl'oduçfu� f�L gz:a�de . e' 'havía

'VJgentes a respeito, tem se tor-, pr.eço.s nllllllhl10S DepOlS de pon-. stdo estabelecIdo paro, governo,

nado ultimamente alvol 'das criti- derar qu_e a'. S.R.B:.,ofereceu, em Ifed�l
um pneço minimo apa- .(alcarl·o· pa'ra.:·Iav·OU'raeas unanimes os dirigen.tes das tempo, suas' sugestoes para. a �- rentemente :remunerado". Não <

�ntidades que congregam os ,e�� dação das vase_:; .a serem a'd0U:-- obstante. os res�tareJs .

n.ão. fo-

memtos interessados na materIa das para a 'P'rO:XIma safra. agr�- ; ram bons. A ma,lo;r partei, da sa- Caleano para .··lavoura,
Sem se refeTil' aos pronuncia- cola manifesltl9. uma. .estrallheza i ira teve de ser entregue ao consu-

especial para 'recupera-
mantos suceesívos de varias as- ��te o ::aoo. ,de que estas !bases m-o por preços Visto, outra par-

sociações ;rurais dOI iínte!rlor de ainda �'. :v�E\t'am a put:�: a-
. c�la perdeu-se_(!lOS c&mpos e CaD ção de terras, cansadas

São Paulo há a assinalar. o que p_esaJ:' de la. haIVer sido lnllCl8.do .,slderave! porçao eueontra-sa ain como arrozeiras ou qual.
bem sido' extemados nas duas troo pr'imeirOs �ias do. 'cOIrrerate

.

fia 1'etida nas fazendas e. nos quer outra lavoura. In-
granlde� organizaç(ieo,;-; agricolas ln.'€5, o plan.tio Ü2,s culturas a-. stttos, sem colocação'.. a vJsta. formações na Marmora-
desta capital - a ;FARESP e a J"':>r que teria eucedído isto se ria Haas rua São Paulo
soctedade Rural Brasileira. Ain DWlJS. ;E acentuou ,que esse plan- Iravla um preço, minímo, aparen-

.

'.

da ma ultima r.llUnião da .díreto- tio só agora está. tendo iDlÍcio temente r""muneradoil' assegura. 561.

ria daquela prímeíra !entildade em virtdtde da prolongada cstía., do pera Comissão d� Financia

delíberou-se _.'0 que f>Ji efet.iva- gem, que provocou 0.' seu retarda- menta da Produção do Ministé

do através de telegrama que vem mento· ·.pois que ta!! .oper.rução" a Vio da Fazenda, ·.Significarã o a

\:le' ser dirigido a illJ()�erancia ·da esta altura. do an-.>, OOsty1lla já contaciã') que, para o .. 1a-v-rador

C.F.P., os S€!US desacertas e a'5 estar quaSe concluida 'I!prmal-

\80
fixaçãoi tdo preço minimo, é inu-

desilusões que tem proporciona- mente em São Famo • til de nenhuma valia?

do aos Il'JSso'S agricwtoxes_ ,

O EXEMPLO·DO MILHO MEDIDAS COMPLEMEN�

NA SOCIEDADE RURAL "Como se' tem visto toUõs OS TARES

Na reunião de Oilltem da 50" 3.no;s - p:ro<lseguiu I?a reunião I Concluindo a sua exposição 0-

ciedade Rural BrasileiTa o as- da S.R • .B. o sr_ Aca,ClO Gor,nes, pina 'Oi s1'. Ac'asio 'Go;>mes:
sunto foi, tf'.mbem longamente qUe é fu:mbem o presidente

.

da I "Plan"ejar :muito e ,'realizar

__---
COmissão Especial. dOi Algodão ,pouco tem sidQ nosso maL Por
- as pref�renci.as' dos agriculto- �
Tles se voltam para aquelas t�--..-------IIIIIIIIIII""..

i'
cwturas qu'e maior compen.sação i r F O· .'R Dpl'opoTcio;n3.ram na safra prece- i �

dent-e; e, nessas co.nld.ições, é li-' PEÇAS .LE.GITIM.AScito prever, que, na 'estação que
o.ra se iJ\icia, a cultura dr;) mi- Casa do Alnerica.no S. A..
lho será a que menor interesse Rua 1:> de Novembro, 413
despertará, em face d-os maus i�-------- Il."

Re in1g
Falta' de

e

���������������

ij.- .. AIEN(AO .... « .,
�A FABRICA DE PRODUTOS QUIMICOS c'R 1 H A :at•
f .'

.'

-.- PENHA - São'Paulo �.
"

�
.

,',
I�hama toda_s as Indúst�ias € Oficinas :Mecâriic�s catarin��
�"es à Atenção a Sensacíonal descoberta nos últImos tempos

ICONTRA
FERRUGEM. " ." ...

'.,' 1) Porque raspar a f-errugem do ferri:) Use

.

':
'

ANTI-FERRÚGEM "BmAR".
J�

,

Limpa e conserVa o ferro contra ferrugem

12)
Vai construir Casa na .Praia?
proteja o f-erro cóntra ferrugem, llS.aIidO

ANTI-FERRUGEM "'BIHAR'�
, a) :SabeiS quanto custa um LocomoveI .,

.

"

.Não deixe {) mesmo ,�riferrujar. uSe aiAda hoje,

I
.' .

ANTI.FERRUGEM
.

HBIBAR"·.
porque cgffibate por' completo
c�n5erva o'· LocomoveI; .

4) Sabeis. quanto custa um Automov�l?
�

,

Não espere que seu valioso Carro

ª '

use ainda hoje o valioso Produto QuÍmÍco
�� " A..V'l'I-FERRUGEM f'BIHAB1',-'-- c'�...,.... '

�
.

pé!rque combaUi a ferrugem e conserva 'o Carro;':

--'�---'-':::�:::�:=::.,_:-'::.�;_------_:;_---:-----'---'----'----,----,---:--:------,--
_ _.,;.. _;_:,_-- �AVISAMOS à distinta freguezia, que já encontra-se à

!venda o valioso produto ANTI FERRUGEM BmAR,
.

�Merçado das Tinltas Petersen & Dia. Ltda., à. Rua 15

!Nov.embro, 1376.8t) ""-, RLUMENAU. ::'� •.•

"

� Representante exclusivo p.ára Sta. Catarina:
� . Repr�Dtações Reunidas West Ltda. : �
� Caixa P<Qstat 599 _:_ Rua São Paulo; 2922'"

�� .

BLUMENAU -'- Sta. Catarina.
.

-'''��������=�������������4����

CARGAS
Para florianopolis

Expresso Blnmenauense Ltda.

Fones: 1620 e 1752

OFERTA AO PUBLICO

Calculam-se as vendas para 1955 em�mais de Cr$ 600.000.000
e para 1956 em Cr$ 1.000�OOO.000.

.' ,

. Por AL NETO •
'

O d-estiinJo, da, humanidade acha de uranio. da miria Shinkolabwe
se intimamente ligado, lIl'€ste ins- ll10 CongO! :Belga, da .mina. .El'doC,
�a�t:. �o des�nvolvimento de wnl'.'! rado, no. 'Gmnde .. Lago doo.Úrs��
lmcl:-,h�a cUJO' valor passa·' de ! n,,) Canadá;' de minas sul-afriw

.

12 bllhoes ile dolares. .' �. Inas e da' Australiía. ."
.

'.

Esta iDticiativa terá como ;r-e-
.

'Somente :este ano 'a Comiss!rd:
SUlt�do a ir:dustrlali<zaçã..) da e" r

de Energia' Atwnié� deverá 'gak" .'

nerg.-La atollllca • ! tar bem mais de dois bÚhÕe.s M
Para que tu; tenh�s �1\L idéia i:ldlares. . •

'

.

'

.'
.

do que representa a lnd�tr�a do I .
Desta implo:rtància. 11á illi..

at�mo" basta que te dlga o
.

se- J lhões menSais estão Sendo em.
gumte; t'e;ffi um valor em (fOla- 'Ipre!!"lldos 'apenas lhlt .. COillSÍ:��TPãJ;)
rea SUpeTHl-r ao' total da G�' 1 t

., ',.," -"

.' .....
e=era 'de 'novas instalações;' '.

MGtol's � da no, ,Potnt duas .cor-I' O ...... '· .,",,-" ..
. .

.

.

: ,;]1\" ...... "". ..,,�,. ': ......
,. '. '.'_ . .....' .uumel-o .. d-e t'lúprlfg3.das'Tpxe';

poTao'"foes _1Pda;ganlted8.cas. . _
" visto para a iniciativa é de 150

'orml ve' a COIS�, e, que 'jj •

b 1': - . '

.. para construir a Gem;i'al Motors:
m, SI. em. atua mente iS{) eXl.S·

OU a Du Pont f(J!l'am necessarias �tam sels. mIl. e .100
.

empregad�
muitas Hécadas: a i'ndustria do

permanentes TIa. f�ll�a. de pag<1/'

t
- .

' '

"
mentos de Comlssao,. .

I a orno e relatIvamente . recente, IM" d
'.,',

I tend0 ·oomeçado.
' ....' as o .numerm 'JS que trabil-:- .

apenas em ...

'/ll)am
'em energia atomica é. m,ui,. .

1939. ' to 'maior do' qUe sugerem ..estas,'
Em 1939. Alberto Einsteln aSJ cifras. p<:>is grande parte do �:

sin!ou Uma carta de tÍüas" pagi-I balhl:::> é f'dto: por ctlIltratantek;
nas ao presidemte Roosevelt. Na p()r empx-eSAS que; 'p�r .sua ,vê2:�::
quela certa Já havia as ;'sSinat�-1 pãssuem grande n'lllne�o �e em�,'
ras de tres outros cientistas' E� pregados ell:l suas fOJlhas dlll }la.
rico Ferni, Eugerue Vigner-e 'Leo gamentô., .

..... .

.

, ...
'

..

Szilard •

. ,

,

. Ha cidades, cuja cre-ação e'eXi'
"

. .

Com a ,aprovaçoo de Einstein. tcncia é' pura ·e simpleSnlerit.e �' .•
'

',,'

Fermi,. Vi� e 'SzilarJi sugeri
ram 00 presidente Roosevelt que
- e dou por ]>!:lavias

.

t�xtuais
dB. carta histo.rica .� "o el!i�mÉm.
to 'aranio polde ser tra�nsfo=ado
em. uma nova 'a importaJnte f{Jnte
de energia em

.

:futUJ:>.>
mo".

' .

� assim; de uma disereta su;;'
gestão de um ctentilsta italiano·
� Fermi - e d-bdS 'b.unga:mi;' _

Vigner e Szilard _.' nasceiI' o!
tremendo im1l'cl'iô atomieo que.
se extende de Long d,<, Island

California., em mcms de 15
nos • i
Uma paxte 'da 'historia é'con- I

tada. simplêsmente' peTas estáti- I
ticas. ,IÀ. COmissão< de Energia AtoIlllÍ- i

ca é proprietaria, de grandes ms
'

falações em 22 estados norte-a
merican·Js. E impóIta , minlea'l:i.is .

Ações preferenciais 'de participação ilitegral
com Pr_iOTidade no recebimentó de'dividendos de 10%

';'da
C,OMPAN'HIAisIDERÚRGIC,A MANNE SMA'NN'

Preço de oferta: Cr$1.120 por ação

PRODUÇÃO
A Companhia é a terceira siderúrgica do Brasil em capacidade. de produção, bem
como a mabr fabricante nacional de tubos sem costura. Sua fábrica de tubos,
recentemente construída nas vizinhanças de Belo Horizonte, produzirá, por ano,
aproximadamente 100.000 toneladas de ttibos sem costura, empregando 3.000 operários.
A 12 de a.gôsto do corrente ano, foi iniciada a produção de tubos sem costura,
sob a orientação técnica de mais de 300 técnicos alemães, procedentes da Mannes
mann, deDüsseldorf, uma das principais siderúrgicas do mimd&. O custo de produção
é baixo, devido à experiência e à técnica da. Mannesmann A. a.; ao baixo preço'
da energia; ao baixo custo da matéria-prima e à maquinaria elétrica automática.

VENDAS

EQUIPAMENTO

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

novo equipamento emaquinaria procedente da Alemanha, e no totalde U. S.$16.800.000.
Somente o custo de substituição dêste equipamento já excede o capital atual.

, CAIJIl'AL

*' Ações ordinárias •

�{ Ações preferenciais de participação.
Total.

Cr$ 550.000.000,00
Cr$ 150.000;000,00
Cr$ 700.000.000,00

* (Valor nominal Cr$1.000)

DESCRIÇÃO DAS AÇ(JES OFERECIDAS

As ações preferenciais de participação integral têm prioridade a um dividendo fixo
de, 10%, participando depois das ações ordinárias terem recebido (, mesmo dividen
do, igual e integralmente na distribuição do lucro remanescente, seja por' dividendos
adicionais em' dinheiro" seja por bonificações em ações ou por lucro retido nas

reservas da Companhia.,
'

OFRfUECIDAS PELA

INTEBAMERICANA
DE FINANCIAMENTO E INVESTIl"JENTOS S.A.
Rio de Janeiro - Avenida Rio Branco. 81 - 4.0 andar - TeL 23-5a80
São Paulo - Rua Alvares Pen.teado, 218 - 5.0 andar - Te!. 36-36õa

,.

ASSOCIADO NESTA OFERTA:

B A N (O M O N T f I R O D E ( A S r R o S. A�
Rua do Rosario 140, Rio de

Unieo
Jan eiro, D. F.

(orr elor autorizado no Vale do .lIajal:·
S N R. U L M E R l A F F R O N T

RUA 15 DE NOVEMBRO 383 - 1.0 AND1Ut
- � � - BLUMENAU - TEL·: 1523 � - � �

..•.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



A e",.', r�,
Q f

voes HOMElIiI, é '.'rgu1ho.;..
,

50 dos seus amores e ·cooti.

UD .; "'lHlll<:',üe "-2 Y;lllg:"'':'ia, 'deles,
= �' ,. li II Mas á mulher, 'é claro, não

,

.... t
dá praz.::r �abcr' qti� voce ;Vi.

, , , para uliminur o cheio riu sua aplicação se mergu- veu com Fulana (li' teve um

l'u de fechado dos apart:i- lharcm as unhas em água grande rnnanceccm Baitrana,
mentos ou casas" p.a"sar so fria, Quando ii mulher v"i_pela rua

1,[,' ISSO" Ih.o um pa O os sapatos os Cl'J1tOS;
I
c, 'voce, cumpriment I outra .mJj.) e (l: '.<'1.' n u- ..

'1·.,�
,>

_,.:. .'_ � ll:.: r. e claro que não .ellt:qsl��_mcdccido em terebentína-: e, bolsas de verrns durarão m.. �I sua' companheira a i".
.

. .. pedaços de pneuma- mais e se conservarão ma déiu de que aqueta sereia te.

ticos Iora de uso (ou qual- cios se de vez em quando nha s id r um "':'<150" no

passad:'l. /
.

·quer pedaç-o de
. borracha I se passar neles um pano u- Mas -

VON', ht�mem , pode
'prega:'.;s nos pés de esca- medecido em azeite de olí- contrr á mulher oi!> ruas av(�rl:"
das ou de bancos de madei- veira. turas. E ela. n n.ulher deve

ra. aumentam a est.abilidu· as' manchas de lapiso escuta-Ias. Poi C(W!. para
/ 't,

,
. mulher, a COiS,l é completa.de dos mesmos eliminando, copia sobre roupa branca se mente dtvcrsa . . ';:'alvez' eiG

nos chãos encerr-ados, toda podem tirar usando água o- lambem tenha "lU !'U!: baga,
possibilidade de escorregar. xigenada e lavando depois g r m f,ntimcnt'.d ;Jh;:.:ns am:»

Alem disso evita.m arrra- C0111 âeL!a fria. r es o ue representam (J seu ;l:!';'
� <ivo. ma.;; deve oculta-I..<nhôes no assoalho. . .. antes de usar uma Foram provavelmento modcs,

para tirar manchas panela de aluminio nova los iuil ios. aspz cie de IiÇ0",�
de umir'ade, dissolver 40 será bom unta-la externa- de esgrima am c ras.i que tú-

m li da vidn com O� floretes
.gramas de sabão, 20 grs. de mente com azeite e aque- r zmbudo, da sua Ingenuidade,amido em pó e 10 grs. de ce-la a fogo lento. antes de descer :!1Yl campo f'.

sal com o suco de um li: lo ri, J, com
" '.: (mca 've!'da.

mão e aplicar esta mistura . .. as torneiras e os a- deira do vcrdac'oiro amor, pa.
ra cornba ,�t' "Ol1'.>Üf, com v.i.sobre as partes mancha- cessarias do banheiro, ni-
ce !lias deve r �lE'g;:>.los tnr1r'.s

das. quelados ou cromad:Js' lim' e ficar c:dada, ;, Sp por ac'\S,)

as pam·se perfeitamente esfre- rlesc"brír que um

unhas se enxugará instan· gando-os com U1'11 pano
taneamente se logo depois medecdo em aleooI.

Convem Saber

_ Fazen� 'aIÍ.o� hoje:
_' a rncnina Geane,

do casal A1'min_Zqa Beims e

que nesta data o:mipleta dois sra. Irma Olegario. com a sr,
tlnl3 de idade: ' ,

�1. Rosa Foél�n.dies da Rosa,
_ a sr'a. Ignez Laurent íno, :filha .do sr, Eduardo Fernan�

;.sposa d? sr. João Laurentino; eles da R'Js1lc e .sra. M;Jrcólil1li
_ a sra. Edith Chícajto, eS_

I) '.sa 'do sr. Gedhardt Chícatto: _ do jovem João Alves, fi�
_ a sra. Zulma, filha do lh) do sr- Jorg.e e sra., ,FIo.

sr, Aníbal Climaco;
_ " sra, Erica F'lor-ía.n í, es_

posa elo sr, Val::;rio Flotiani;
_ 'JS gemeos HC1i.:J e

razo. Waildcl'.est,· filhos do ca,

sal Antonio-Irene "\Vanderest;
_

o ·B1'. Alfr.edo Br�uiil do
v

, '.
'

riarra Alves, com a .srta- Nair
Línhares, filha do sr. Ignaeío
e SI·a. Delfina Linhares:

_ do jovem Herbert scs.
we iger t. filho do sr. Max e

..., H'lORp
A l F A I A T A R I A L T D' A.

. CONFECçõES FiNAS PARA HOM:ENS

C�SAMENTOS
_ No Cartorio de

sra. Elisabf:�h Schwcigert, com
:.1 srta. Lorí \lV·c'ber, filha 'do
sr. Otto e vsra. ,Fri.cda Weber.

do jov�rn Estanislau
Buerger, filho do sr, Valtér €c

sra. Gertrl1de� Buerger, com

a srta. ThL'r,�ziJ :rvIarra KÇJes
ter, ftl�a �o sr. Augusn e sra.
Anna Koésti:r.

o esmalte sobre
vez I\J[Hdamentc.

INTlNERArRIO DO CIRCULAR
SAlDA DEFRONTE AO "CINE BUSCH", A

BRANGENDO AS RUAS: '15 DE NOVEMBRO,
SAO PAULO, PARAIBA, 7 DE SETEMBRO, MAL.
FLORIANO PEIXOTO, PASTOR STUTZER" E
ALM. RIO BRANCO.

-" �
'. �

RHa 15 .de Novcmtll'o, 592 - La andar - BJ'u�enau' s.e:
I "",

--c' Acha-se em festas d.esde
" dia 8 do corrente mê�, com

,I It . ! . .,

I) nascimento de UHl robllst'J

::= 'lTlt>Íúno. o lar do sr. Manoel
:: :José dos Sanios e sra. Clau_
ª ;<dia dDs Santos.

ã',i
.

_ TJmbem o lar do SI:. Al-
rU� pouco de sal c .

RefrigeraÜ(Jreb Domesticos, Refrigeração em Geral S, do G_'l�lel' e sra. Ruth Geís-,cebola; qV3.nclo o :figado ' -

Máquinas de iavaI', Fogões elétricos, Aspiradores de E. ler, acha-se enriquecido 'des.2stiver quase cozido, hmie
Iim,pouco rlc dnb j bn.mcD !,'ª_ I'õ, Enceradeiras, Liquidificad(}res, etc. E de [),dia· 7 d�' fluente mês.

R .; t ú r In a;! �-o� Y 1 ri ':1i r ",'. :;1
t')m o adv·:;:nio dE. uma lnte

';('CO no gltill tera diSs,}lvi:;o" �. " =_= ,re�.s.ante,: M'�!1ÍJ.l.i'l. ,('ue na pia-

'C 1\"� ,1\:
'

-

duas pitadas ele farinha de' ª, ,) a n O A M' E R I C A' N (). S. A. :. ,Imtlsmal receberá o lJome de
trigo; dpix0 fervcr um l)U 1:= SEeçAO nOJ\U�Sl;JCA .' ,�', ," E·

•.

dois minutos e () figado t:SVl § !tua 15 de NovClubro, 473 Tel.: 1532 §

'I ª -� NOS:SA DIVISA E' SERVIR _ �.
:3. _ Cor'belo {·!In f;.; I. ia�, �HIHUlIIIIUJiJH'IlU' ,m)JJliUllllmIlIUWllmUIIUIIUL\mmmJlnnmlll�

§f ..
\... ...

,
PeIlsamentin"hos

d e

HARULDO tU;{.;!J:j�';

E' prccis.j fazei' bons pro J"e casou com o

oó;;itos antes de cometer. os ':fue lhe apareceu. O casa

"lT00. c não primeiro co· Incnto íoi tão infeliz, que,
,T1ctcr 1odos os erros e de· ficando vjuvu, teve tanto
',)6is h'r hOl1s prqJÍlsitos.· ":her1o de' '1:úi'nar "a casar' se

que recusoü a ofe["ta du u

nico homem que a amava. e

'1ue'" teria fefto muito feliz.
Erro l:hama

.

éno,
'

JorlAS DE PRO'PRIA fABRICACiO
'.

RELO'610S DE TODAS AS PRO(EDEN(IAS

RELOJOARIA CENTRal
Um;1 111111her tinha tantu

ll!pdlj dI: l'ic;n' ;;olteira que

rt118 Florinno l'l�ixl)lll, H5
Cp. ,l:m Tel. lG:m

J'ant COtlSfTtos em gere!] prUCIlf'f' �;ul1lpn: lei

rm:!!Jol' organis<l(:iío técn ica dv estado,

fABRICA DE MAOUlNAS E FUNDiÇãO MO��TI
De 1':f)JVlUNDO MOT:U'1'7. '.

Ru" frru;;Ili<J. ;W -� ()Hix� Po�taI. 74 - 'l.'e!egr·: "M'oRI'l't.�
-.'�-..

- J T A ,J A I ,

c , ,

l",,!,r!,:�,�o 11" lJala.wa,1I (l� ZO. " 110 B .11 l!,� - 8I1mb2',. Inl1tu.u 4.
I fl4 ... Jo:Ixo ,';IF;t .crra� clrCI1I"'Tll� - Furadeira, hllri'1.t)nt�1. lia.
rii n'I"lltJ�"�Jn fOm �rrH�_t;:ãu de in�.ulelf8. � J"elt'a�I!'11_ complMfI,..:�
!l�IT" fI!.a -- 1c'lalu,n .iml.le�, ;'(1 cent. d9 latgu.fa - CllhlÍlrolt liA.
�" !>"dllrla�. l!WCl!.I;Il' vara cafl" � uftlga!! �omp)cUt )lal.' .rel. t)'
p",lr'·I!'�I!t(.� � OIlI'I'na de lnhdlcfiu " ",Iit<I.ttÍparilt ...,;.. l"ioJet!!i. oro'
r;Hnpnfo� e df'!'IDR.lilt hjf071nar:&c. f!A JfAbr1cl'.

Sáo illUmeras :IS feCCHI

"casddas que nos pedem Ín

kl'mações ti respeito do!'

':.!)ratos a apresentar em um

01moço ou em um jantai'
com convidados, e a malar
incertéza esta nos sulgadi'
"011.)5:

um prato de
:!crá ser' um "souffIe" d"
peixe, e pór fim um assadr

. . ,

com contorn(j de pelo
:,os dois legumes; se qÍJ.j�
�er, poderá servir. tambeu}
uma �alada: em pratinho;;

A' Il/l;t-i\ ..•.vVYV'��, a sua lavadeira

está sua espe.ra em nossa loi� !

Venha adí:uirá-Ia ein pleno trabalho."

Venha conh�ccr em ftção' as ca!actc
rísticas que fizeram da B,EN 1) l:x
Economat a lava'deita au'tol���tic�
mais vendida no mundo l Pllfft10 DO DIA

_:_ Beij�) de·.TLicLs:
Só BENDIX Econ�mat
lhe proportlono, esta$ 'Vgntq.9(ln�;

,1,,-' 1-.

1- automàtieamente, encl�e·�e de águo,
no seu nível certo e temperatura ode·

quada, quente e fria.

2. - gU,t(imàtj1;(:m,!�ntl!!, pelo :;1)(1 açõo
agitadoro, 10'10 suavemente :;o;;rn preilJd'·
cor 05 tecidos.

'

:1 e ';!Iltamºt!!;gm�nl!'!, 'êsv'J3i'JcS':1 IJ':!I'n

0!!AogUrJr, sempre: ell1 cigvo !i'Jlf.1u, U1J1rJ

ou duo:. VeLe;, Q sur] voniade.

4 - a!Jf�m�tlçam8nte, anles de cada re·

novaçõo de Ó�lU<J, extr(lÍ,o ó!:JlJO do r,ouP'o,
pelo novo e polenl!:'Jõdo pfl;lce:;so o ·�rjtilJ.

l'",',m'� &"c!uslvO! dO! !END1X, 9O!"ml!d"
t!�P 5 aMe! � '!1!Je, em SllC!.� m::,vfme-r,t:::;;
f:1 VÕCtfO, tlr!! t:! dguC1 dt'! ro'JpO! .. rl�pol5 rl�

S,J!í!D9UOr)Ol" 's�m orntlrrotar� g"!m �ue6rot
bctà��. é;lv!)l�entf" �uil.ve!nel!!e o <eG!d'o,
nllm J}rt'u:;e$:!o t1U& &'hmt)t:! o O��h��!dat -e

.if,! l'i�tid;' "r410".
c • .,' ,

••• !II moj� @)�ag; Va"ta98Jn�: CI BENDIX
Ecollomat não necessita fjr.oçéio CIO solo
nem instalação especial. Trabalha com

qualquer pressão de água e basta ,ligá.la
em qualquer .torneira, paró. quó funclllns
com tôdCl (I cfic:iêncía.

,,.

,

AjJJ'csentamos um lleta-

111e�n�am�a.�Malp ·���� ��_�� �·����··��_·�
proxim_a estação. parisiense,
os

.. ,::dstureiros apresentam Icapas de aparencÍa simples
,mas que na -realidade'

'

são
de gran:1e luxo. Grande nu·

l11.drb' deritre
-

elas são for
riÍdos de magnificas peles e
em' particular de:

-

"vison"
'

I - 'Foto AGIP1. ,.

'DeMONSTRAções' PRÁTICAS SEM COMPROMISSO,

·tpr�Y;ifêm lambem EN(Ê�ADEIRAmWAUTA Cr$ 138,30 °mensa.is

A M E' R I ( A: N O

Rua 15
5ECCAO nOl\lE'STICA

de Novelllb.ru, ·1'13 - Ir,:O N E 1 lJ 3 �
,\SSISTFNq:\ 1\:TF,('ANK't\
Nmlr).\ D\V:HLi. E' �r.RVHt
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, ., ",- ,

:;g:UB:rn:lç'oe's
da ., Regata do Atlantico . R'esuJtados :gerais

tis senlíOl:inhas:

,"clH:JiH
da embaixada do

A_I
res do Atlastlco que rnaís se i ck rorum estr-eitados muls

Deve-se meneio,B,ir" COI11, .mórica , OS nomes "d··:s -vsrs. eSfoi'param na sentido de que} <linda os' Iaoos de amizade que
dcsta,qu� to�o cS1?e.ciàI_: uícn, M?ld,� nh'H,:(;r � Guirrther nad., lhe f�It;lsse ctu.ran.te SU:l I unem no esporte joinvilcnscs
dendo. a �1<l sofícítacão da Wocst.ahoff \.l,'mo os mcnto , pcrrnanvncia em. ,rmnVl].�. 0'1_· � bl1.õl11pllt1u·;nses.

Homenage�àdos

, .,

mence em
os vice ..campeões do

Joinvile
remo do

ft

pais

Rua 1:; de Novembru.
S.A.

''13

com extrema fadlidà.de a

guarnição americanaç, que ·25.

teve assim formada:
'

Patrão:
Harr-y..Weisenberg; s. voga,
H�u'ry� Kreutzfeld ; voga, ,�,n_
tonto Aseíní: s. proa, Werner,
W'Óest,ehoff e proa: Nivaldo
Spernau.: , I2.0 páreO' _: Outt.,rigger (l

,

2 com patrão; Classe Ahertâ.·
2;000 m e tros. Medalhas'.pra-I
teadas ,. ria do sr.' Felinto '

JO�à_::;n. Nova vitoria dp, �-!
merica, nesta' ,prova, cuja �

guarnição. efetuou verdadeiro
passeio pela' raia;, batendo :;,:!u
adversário p'or diferença, a�'
proximada de 'dez barcos., Sua I

cons!lt�iÇão fo� !' segu�nte�' I
Patrao. H. WC1s·._,nberg, voga, \
Edgar Gerrnerj proa: Edgard'
Annuseck.

'

. I
3.0 páreo: Out-ríger a qua·

tro com' patrão- .classe: Prin
zipiantes, 1.000 metros- Meda- I

lhas ao vencedor, oferta do.
S1'. Heinz Seifert., F.Ji nesta
prova que conquistou o gre-"
mio de Joil1vile' sua, única vi. I

.toria na Regata. pela: escassa'!diferençá de 3i4 'de barco; a

.línhando <'. guarrííçâo que .se�'
gU2: Patrão: Lourival Czerl- t
nai; voga: Manfredo Baechold: !
s. voga; Helmuth Hogrefe; si

Iproa: Slegfredo Hogrefe; proa
Geraldo Alfart .

. 4.0 pál'é1! 7'" Outt-l'igger a

quatro f;on1,pat�ão; elasE,;! Ju- !
niors, 2.000, metros. Medalhas'
ao vencedor. oferta do sr , IHerbert Cclin, Nos primeiros
mil metros correu na, frente' a :

guarnição [oínvilense.vmas 110
'

segundo quUiJmetro, reagindo
de maneira espetacular, pu�:
deram 03 ranaz S 'do américa '

comandar .a'prova, \'! vencer
com três barcos de vantagem. I

Competiram pelo clube blu- I
menauense: Patrão; Harry
Weiseub_rg; voga, HeiJll� Stei
rnann: sL v:ga. Alfredo Streh
lau: s. pro). Werner Vifo:'stc;.
h(IU; pr la. II. Kreutzfelrl, ,

!l.O 'Páreo -. I1';11r<l; Horuc,
nagl.'11l 'lU ;;1'. urcf=íto muuíéi
pu1 d!' .Ioiuvilc. Rolf Ç.Qlin.
Outf.l'iger ,I quatro com

pa"j: 1.1"50. z.ono metros. Medalhas
.lourai:hl!3 ao v�'neeJ..�l' .. oferta.
das 0(:10 sr- II. Klix. A

famo_,"n 'giwl'níçií!J dos irmãcs AI! ..
nuseckí mesmo setn s,� em.

jJr�'gar ;'. fundo, vitorioll-se.
corn relativa facilidade,

por,'diferença de quatro I)R,rco:::;.
Anre=-n tou-sc com esta cons

tituição: Patrãc: H. Wtisen. ,

b..erg: voga. Antonío Assinl: I
s. voga, Waldcmar Annuseck: IIsi pr . <1, Edgar Annuseck 'p
n1'o·'. Edg�lr Germer. I

Nll séde eh C. N. At.lautico I
à noite; houve anímadísslma ..:

soírée dansant>, tendo sido
feita', na ocasião, li entrega
dos orerníos aos veneed.: res
da Regata. Ato contínuo. fo'j
prestada uma homenagem es

l)(:'chl li ,'5 "row2rs" america
nos que' em jahéir.o 'do êor'::
rente ano sagraram�se vice-

�ampeQ�s brasileiros de re.

mo, na capital do pais: são
"les. Waldem<'r Annuseck,
Edgar Ál1l1us'2ck, AntJllio ��-I:íni. Edgar G'?rmer e Hemz
Sfeihlann. COll"tou a, refer;.
da l:lO��nagen) �da «:nt\;ga,.d�.1uma lmda '·,corlJ.'ellle '", a,)s .

m'""ion,do, .'lo<.. pp, .g�n. t .

í
I

I

"-_'.

PEÇAS ,LEGITIMAS
C:va do Americano

ACESSORros

"

I

.\.í.�
<f!j

até· ii manufatura ..
"

Para,pronta, entrega! .

'., '

"TRATORES
,

LINKE' - HOFFMANN _:_ BUSCH (L. H. R.)
de Salzifter .:. Watenstedt, Alemanha.

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

'

Eq�ipad�s 'com 'LEVANTADOR jIYDRAULICO e

ARADO de- DUAS AIVE CASo
.,

,O TRATOR DE CONFiANÇA PRÉFERÍDO
li m ii II r e f e r ê n c i'a n a c i o n a ISUA GRANDE ECONOMIA E RESISTENCL4..

FORD � CHEVROLET - Linha MOPAR· etc.
" Caminh:ões F. W. D: rUSA) até 35 Toneladas.

'

CONCESSIÓNARIOS Catari�a: (

:.I' \� PRODUTO SOUZA
; li

-1105

PARTOS·� PARTO SEM DOR - G.RA:vnu:z...

�' CQ.MPJ,JQAÇOEg :""-
.SERVIÇO }\RE·-:.ti.�,'!'AL

CON8ULTA$�'DICAS DlA'K!AS - " - U 00&41,;

( li V A L H t I R OS" visfamese com ele

gélnCla usando CiHl1ISaS K A N D E R,
. � f .,as mª�� i1C.m • el!��. ,

..
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M NUTENQÃO DOS PRECOS MINIlVI()S
PRODUTOS D A LAVOURA

lssisteucia á �rodu�ão �e lêneros .. ,
. MIIS UM BIICO EM BtUIElRU

RIO, 12.' (Mcrid.) - Ainda safra do ano vindouro e que Em b'r'eve s�r'a' l·nst·a·lad·a· aesta semana, o ministr.o da Fa, agora vão ser plantados. A III;
,

. U
'

zenda deverá convocar a Co- lei se dastma, assim, ,<\0 íncen., -.
,

"

míssão de FInanciamento da tivo à ·ryrodução de géneros

d 8
.'

I
·

I' M'"
.

'181 S
.

.,,,��ot�UJ:Om��br�:n��r�e��b�� ����tl�����r�rr:e��ld:�Ciag�� o ,ane,o. Mgrlto a. ":" "ercan.,.1, .: . ..

"

A,.�'.'tes .

sobre as pr<!ços mínimos rantía de preços .certos ao J-
.'

assegurados à produção cerea- grícultor.
. Desde. ontem' acham-se heimer- que: ,vieram 8:com- IIGruendling, indu��rl.al nes-Iis.a- Comparecerão os re- '.

t d d t d anh d ..l A ld t
'

presentantes da Confederação I Nessa próxima reunião se.;;
nes a Cl a e, en, o nos da- p a os <uo, sr, ma o, a praça. ....

Rural Brasileira; do Míníste- rão apreciados doís estudos, 10 a gentileza de sua ama-
.

rio da Agricultura: das For_ um de autoria d'o secretarIq vel vísíta, os srs: Emilio O, > • ,

•
-

J�SVt.�:�sJo�:>m���;.;:r� ��:og��U��;:r�t::�e�;i�10d� Kaminski e Felipe. L.' Dex· Na-O 'enne'elefa'" O
'

'g'o·'ve"po'O a'o· 'IS··,·,'a'livre escclha do ministro da Servíco de G:ntrole e Abas- .heimer, respectivamente
Fazenda, quo são, no momen- t2clmênto de materiag primas Diretor e Sub-GerE>.,nte do

.'. .

'.
.

,

,
. :.�s�1��':�j���1: �:�c� �s g��J��sfor��â�;�t�é�i c��� ����d!g;����aAl�:::,��il. aos elul'lores: que· 03-0 VO'taralDdo. cretaría da Comissão de F'l-

ora se encontram .. em mís-A Comissão _que tem por nancíamento da Produção.
presidente 'O titular da Fa- Pelo que fomos irrf.::rmados, são de interesse económico
renda, estabelecerá os preços .os preços não serão major-a, e financeiro no Estado de Declarações do ministro . S.

. Fag'undesminimos a serem garantidos dos, dado o trabalho de pes, Santa Catarina. ,-Segundoao prcdutor, para compra pe_ Quisa r.:a'i:t:udo sobre o custo ' RIO] 12 (Merid.) - O go-, Confiando em que ainda12 governo em caso de baixa da produção e medidas a se-
nos infor:nou o sr' Felipe verno não concederá anis-' desta vez hão seriam inébacentuada, para os cereais da rem f.õmadas em conjunto. L. Dexheimer, no íntuito ría aos eleitores, que não. modados, 'milhares de pes-

aande -Ira'---p--e--r--d--e--,--a-'---o--s---g-a'lo"es e s"e'"-r:a" í ::�r:���i::::::O:�n::::�, :�:�::e�:r::s�eU::::b::� �·:��sd�:��a��co��e�:�:ltt'
,

.

I ras às aii�i�ades industriais Se houver alguma imciati- co nas últix;:as eleiçõ�s•.Na-e comerciais de Blumenau, va nesse sentido ela não' quela ocasiao, O Ministro

transferi-do,.' p a r a a· Pen-llenCI·arl··a onde as suas possibilidades partirá, do Poder Exeeutí-
j

da Jus;�iça informou �ill;da, econômicas oferecem pers- vo _ disse aos jornais, es- ? presldent: da B,ep,ubhcapectivas animadoras, o ta tarde, o sr. Seábra Fa.! ce que serao. examm�d�s

Julnaram OS �eSembBrna�Ores imnrDce�aDte n recurso �o a�vo�aóo �, Nelo �:�:�;=:'ci�;::'�= 1:t��� nObr�
ministro da! �:};����a���:�::à9 9 P Y filial que esteja a' altura do ASS1:n, serao P,roces�ados I Deixou 'o sr, Seábra Fa.RIO, 12 (Mertd.) - Foi legal a dou contrario á cpelação do ad- curso da defesa. ra qu;; fosse mantida a sentença OS eleitores que a três de .

.

condenação pelo Tribunal Popular vogado Romcrio Neto, patrono do Em seguida, os dr-sembar-gadorcs imposta pelos jurados. ao apelan- progresso de Blumenau. A ' '- '. I gundes; porém; ·de reféri�·'Esfu'd!,'jr� O "ean-=do nor-
do tenente Alberto Jorge Franco tenente ];;"lldeira. se pronunciam sobrevas prelimina- te, ist" é, 15 anos dc prisão. , .

.,

outubro n�o cumprIram seu, se aos censos que' não fo�'ii u Jv Iii Bandeira - esta a decisão dos de- Em seu relatorio. ° desembarga_ res levantadas p"ln defesa e que proposIto, acentuou o Vlsr dever, deIXando <de votar.! ' ,

d' 1 't':' ".'
.

sembn-gadores qt..'Ie c�põem a dor negou tivessemos jurados se eram as seguintes: IRA' PARA A tante, já se encontram e11"l O Ministro Seábra Fagun-I ram ao.ucas� .
e

d
e e1 �res .te' ·americano caso 3.a Camara Criminal <l!o Tribunal pronundado maniíest�nte ctm,- l.a) - Redação deIeituosa e obs- PENITENCIARIA pleno desenvolvimel1to os! tles já comunicou ao presi- i qU.e . elX1ar� IP.t et ;.:VCo �:' .'

do "'2f&..
de Justiça, ao julgarem a apelação trario á prova dos autos, ou que ti·' cura do 4,0 quesito, fermulado em Com esta decisão, 'C tert�nte entendimentos para a

.

s-
..." __ ..."", _.' � ."'-_'_ ,._. I prlnclpa men e .nes·a apl,:",

\oQ 'Ii'; do acusado do "crime do Sacopã" 'Hffe havido alguma irregularida' desconforlnidade com a lei. (Este Bandeira pcrd'�u os ealões e· será
I

_ ln, dente da Republrca que o 'I .(Conclui
na. '2.a pãg1na)et� 'B)

.

WASHINGTON 12 (UP) _ Uma solicitando novo julgamento. de durante a sessão do Juri capaz quesito estava assim r:digicb: "Se removido, tão logo seja pUblicado t� açao çlo Banco em pre- Ministro Público Eleitoral :

,.; .".
". .... .. ",''-,

o I t t' I C de anular a decisão dos jurados. o' reu, na pratic.:: do crime, usou o aecrdão do Tribunal d" Justiça. dlO adequado., .. quoe atenda proces<:ara' 'os faltosos. Ao
'. .'liub·comissão bancaria do SenadO I ju gamen o a :rruu aque a a-

�
�

_C·
.

al di
. FALA O DEFENSOR de recurso que dificultasse ou tor·' para a Penitenciaria do Distrito todas as eXlgenclas neces- .,

- d'
_

iniciarã hoje uma sede de audien- mara nmm v_'e�sos cu.nos.os, partlclpar' essa eClsao ao"ias sobre os preços do café. e a superlotando o salao de audl(!Uclas. Seguiu.,,� na tribuna o defensor, passe impossivel a defesa da �-iti- Feder"l, onde cumprira o resto da '=.
,

maneira pela qual possam ser es" Os fot'Jgrafos não puderam pene-
dI}' tenente Bandeira advogado Ro- 'ma". 0_ jur:o.dos votaram favQra- pena.

.

'\
sar iaS.

presidente Café Filho, o sr'
tabilisados p:lo Congresso. Fomm trar no recinto, ficando no "hall" me·iro Neto. Embora normalmente veImente_). No el1l.".nto, como se traja dc um . A missão -desses direto-I Seábra Fagundes teve oca-.

õ,>ponha o advogado de 15 minutos 2.a) _:- Dis_P,ensa de um ju.ado criminoso primario deverá cum' d B A' 1 M . -

d l' l'
intimados a depor varios funcioná_ Os redatores, pOl't>nl, tiveram livre

. '.'
.

res O .anco gnco ti er- . Slao e 5a lentar- üe· que arios da búl:;a de ,,"fé e açucar de acesso e fOtam colocados em ca- para dcfender seu recurso, falou o sort,ado para lintegrar o C\onse- prlr Bandeira apenas metilde da
ca

�

til S A t d ,\ b.a
-

f
A

d 20.., se. Romeiro Neto durant� -45 millu" lho de Sentençn, sem que houves' pena . .ocasião ':.1n que :-:e1'a' bcncfi_
n .

.

'.� ex en erse-a i a slencao ora e porNova Iorque benl C01l10 pr�si. d�iras, de Olh�e l�(,U'...am ouvir, .os
t b

I' • '\ •

d d di'" ddente d.:o. co.:uissão federal de co0, discursos e debates pronunciados. tC'5. se sido recusado pelas partes .. (Rc- claôo pelo livramento ecndicional. am em as Cl a es e I cento.e ecorrera, em
..
gran-

mercio. Edvard Hover. Como se I CONTRA O RELATOR Tentou provar que a decisão ";o. fere· se es",a preliminar a recusa Assim daqui a pouco mé:is de

cill-j Br�sque e Joinvile, onde I' de parte' da circunstancía
-"abe. essa comissão '.acusOU Omel'tl

I
O primeiro a usar da palavra :foi jmados, condenando Bandeira '\ pdo juiz do se. Paulo Rl:jmos No- co a�os, AI?erto Jorge. Franco serao instaladas filiais. ,de ter si::!o concedida anis�n r'eferidR bolsa de �praticas ili- o relat,r do processo, desembarga- I" anos de prisão, não encontrava gueira� que f.ora sorteado

. para Banr!eIra sera posto em liberdade. Ad' I. . �
. �POl'O �,os _".utos e qUD. d"�ante o funcionar no julg::mento. Entretan I�to no Cé:50 dD falhare!l" os ulti' gra ecemos a gentIleza, tia aos eleitores que nao,citas", no comercie, do café". dor Eurico PaIxão, ::.Iue se pronun·' _.. � � �

I d
.

d Ijulgamento, <)eorrel:am diversas ir- to, .:l" ser sorteado o jurado pe- mos cartuchos G�m que conta Se,1 a VIsita os srs. Emilio O. compareceram às urnas em
regularidades. eapaz�s de anular I) diu dispensá. elega;'do ser paren- defensor. I Kaminski e Felípe L. ,Dex- pleitos anteriores. '

,Juri. Assim. pcdia fosse seu cons- te de um dos advog.'3.dos, sentindo-

:!:."'": ::�:: :s:;;�=:m,"- :�'::::�;::,:�;:�:S�:�i%: Constituiram âcontbcimento m','"emorevel" asPosterjormente, foi á 'tribuna o., ticular).. -.;;,
, '" ',',

E���:�:�t;��f4fJ� ��;��I:�;���1���\;lfestivicJiides ela . Comunidade: Evangé li�a
;�!fi;��:�5E:"�:���:2 �:2::�:����;���m�: ft«festa dasMultidões»revestiu-se de'compléto êJutoposta .. o jovem oficial da FAB, vidCls e �OllcOrdaram. Hermes Ma- ,Excede.raro a �odas

especta-I
nspirãções da pO!,Julação e- Esportiva e Recreativa Ipi- O sortdo da G�ande T�in�Rebateu todas as preliminares 1e- chado fOl _rrolado como testemu- tJ_vas as lmpreSSIOnantes solc_ vangclica de Itoupava Seca. ranga, 'J.nd.e foram previa- bola e a extração da, Rifa Givantad�s pelo sr. Romeiro Neto. nha pelo promotor Emcl'son do n;dade3 _?o lançaln.e�·lto �a pe- ou seja a construçã':J de um Inente nrmadas grandes e gante, constituíram a .atragãodemoran'10 se eru provar que o jü- Lima). �l'a .fuIlCl;:m1{'?�al OU fl!tu�'a mode:;:no e amplo templo re- conf;:;riáveis barracas para a- máxima do progt,;lllla de fie�rado rcC'usado pelu Jl1ÍZ sem qual. -i.a) - As t�s,teml,mhas que com·' 1,r�r<JJ' 0\':mgdl';,z DJ �ut�urbw 'lig'o!n d'gno do progrp.sso e brigar o maior número pos- tivídadcs, cujos resultados ;f1-

quer cqnsulta às partes era tio d� parece.rum ao Julgamento foram dc �toupaya, Seca, realisadas d.esenvolviménto da c;dade. sivel de p:ssoas. Durante to- 'lanceiros foram amplamentesua espc·sa. e, por isso, se julgara reeolhldas a lugar de. onde ouviam dOml!l�O ulümo. lncalculá:rel Os festejos populares tive- do o dia de domingo, :f.: i satisfatórios. .

"

'suspeito para funcionar no CODr os debates e os depolmentos pres- multIdao de !)eS90aS pr,QVIn_ ram início logo após a ceri. gré'nde .0 núrr1ero de pessoas O compl;to êxito dessa,.ro.eselho 'de Sentença.' tados em p�enario. �Como se re-I d'� de todos os recantos
. d_a m· nia do lançamento da pe_ que afluixam 'ao local d:>s fes- U1orável" festa dev.e-se à iélizFalou depois o l'pviso.!" cliescm- corda essa lrr�gul:'rldade, levanta- c�dade. � m.:;:smo. �os munlCl_ àra, fundamen�al, nos fundes i tejos, prolongando-:se 'até al- cç)lnpreen.sã.� cívica e, ,os sen:-bargadm' Stampa Berg, q�e tam" da pela defe�é:, p,ren�eu�se ao fato pIOS V12mhos �s.:'lShu O d.2.s�n- da séde social da Sociedade tas horas da. noite. tim�ntos religiosos que sero..;bem se pronuncbn contra o re- de <:star u�a emIssora com um aI- rolar das �estrvld::d�s� r.ellgl?- pre carateriSar.:,nl 'os blÚllle-to. falante mstalado �a sala das tes- sas, que tlver:Jr.1 InICIO 3.5 ....

nauenses, apoiando e presti."temunh��s). 9.30 h:.ras, 'na pr·,,:>ença dos 'giando iniciativas de elevl;40os VOTOS respe�hvos
.

�a!amn��s, das

'C'pa'n�'e's benell'GI'nS a'
alcanc� focial e filantrópico';'Em seguida, os desembargado,' autoridades CIVLS, m111tar.es e "

res 5,; pronunciaram a respeito das eclesiástIcas .e pers.onalidades.
preliminares levantadas pela defe- de marc:_;n'.e pl'ojeção social
sa. em BlunKmm.

A cerimonia do Iançamen" pu'�II'C'a tem' �restaàDto. da pedra fundam,z.ntal pro-
cessou-se com a pres,ença dos
seguintes paraninfos: HeI'"
mann Muller Hering, Ralph
Gros!i, Carlos K,offki�, Otto
Hennings, Axel De::ke, p.�la
Cig· L�renz ,Frederico Gui
lherme Busch Jor., Max He_
ring, Da. Alice Hering ,e In
go H.9ring, todes cidadãos
honrados e qu·i ocupam po_
sições de destaque na vida
comercial e industrial de Blu
menau. Essas pessoas muito
contribuíram pará que se tor
nassem r,::3lidade as máximas

PARA OS

A NAÇÃO uma iniciativa que se im
põe como uma necessidade
inadiável, que vem de en-

1
contra aos anseios de cen

tenas de crianças em idade
escolar.

Iniciativa patriótica
.

Requereu o vereador Allende.
verba para. o ensino escolar
Iniciativa das mais. 0- são de construção daquele na realísação daquela im

portunas e patrióticas vem estabelecímento de ensino, portante obra.
de tomar o vereador Fede- à frente da qual se encon- O requerimento do ve
rico Carlos Allende, ao re:' tra a figura simpática e di- reador Federico Carlos Al
querer, na sessão de ontem namica do Frei Raul, que lende nã� deixa de merecer
da Câmara Municipal, uma muito tem se empenhado amplo e irrestrito apoio e
verba de cem mil cruzeiros dar às crianças daquele solidaríedade dos seus pa
para auxiliar a construção res, porquanto trata-se de
da Escola São José, no su

búrbio do Garcia.
Louvável e meritór'io

sem dúvida, esse gésto do
vereador Allende, que com

preendendo as altas finali
dades do ensino primário
nesta cidade, não teve 'Ou
tro propósito senão propi
populoso laipirro uma feliz
oportunidade para que pos
sam se abeberar na fonte
educacional os ensinamen
tos para a sua formação
moral e espiritual.

Essa útil iniciativa mui
to virá abreviar as dificul
dades financeiras da comis-

Levará a sua propa
ganda à maioria dos lá.
res do Vale do Itajaí.

-------------

BolsaOficial de valores do
Eslado de Santa Catarina

Cótas tias disponibilidades c::.mbiais na Bolsa Oficial de Valores
do Estado do;: Santa Catarina:

Dia 13 de outubro de 1954 - 188,3. Licita�ão
USS Chile Pronta 1.000 1·000
US$ Japão Pronta 1.000 3.000

US$ Núruega Pronta 350.000 350.000 700,000
Fr, Belg�s PrDnt:l 50,000 51).000 50.000

IHa. 14 de Outubro de 1954 - 189.:1. Licitação
Librlls Esterlinas Pronta 400 400 1.200
Coroas Dinamarq, Pronta 7.000 14.000 21.000
U5$ Finlandia Pronta 3.000 1.000

2.000
-4.000

l.<tOO.OOO
150.000

2.000
-i2.000
4.000

US$ Espanha Pronta 1.000 1.000 1.000 3.000
Agios minimos do Franco Fr::.ncês - Cr$ 0,0429 - 0.0515 .- 0.0658

Agios minimos do Franco Belga - Cr$ 0.3028 - O 3634 - 0,4643
Agjos mínimcs d:.. Coroa Dinamarq. _: CrS 2,20 -' 2,70 - 3,40
Agios mínimos. da Libra Esterl. - Cr$ -42,00 - 50,-40 - 6-4,40
Agios mínimos do Dolar - Cr$ 15,00 - 18,00 - 23,00 - 30,00 - 75,00

fAZENDA
BONSUCESSO - DISTRITO DE JANDAIA (NOR
TE DO PARANA' - Distante 500 K. de Curitiba

(OtaOlçõES

A 1 OURO

o

Noticias de Rio dI Sul

C NCURSO RAiNHa DOS
ESTUDANTES DE RIO DO SUL

Intere,'sante é que, ao contrário
dos outros julgamentos, os de

sembarg?dores votaram cada preli
minar separp.di'llTh�nte, a medida
que o relator ia lendo. Todas !IS prede Rio d� Sul.

'liminares foram recusadas por ,Una.'
Somos gratos pela c.QInulli- nimidade,

cação recebida da direçã-o da Tambem sobre o medto d::. ques
URE, dando ci.encia da insti- tão se pronunciaram os desembar
tuição do ref,:-rido Concurso. gadores aínda por unanimidade pa-

DE

Primeiro aniversàrio. do
nuelen regional do «SíSI"I� RIO DO SUL, 12 '- Dia esporte, Rio do Sul .ocupa po;.it 11 de Outubro de 1953, com s;ção das mais d>f:stacadas, ha-

i
a presença do dr. Renato Ra- ja visto as competições já rea
mos da Silva, dirigente ,da lizada.s. Ero regosij,o ao 1.0 a
"SESI" em Santa Catarina, niversario do "SESI" em Rio
autoridades civis, militan?s

I
do Sul o departamento esp':Jr-

e ec1esiasticas o? elevado nu- tivo pr.ogramou para o proxi_
mero de operarios, alem de re_ mo domingo; interessante pro
I1;>resentantes .da hnprensa. Rio Va ciclistíca, num percurso de
do Sul assistiu a inauguração:: 15.QOO me�.r·:·s cujo 'principal
dos srviços do "SESI", cuía; premio é uma bicicleta gentil
chefia 10c91 foi confiada ao : o:krta da meÜllurgíca, Riosu_
sr. J·:sé Zimmermann. ! lesse S.A., a firma u:>mena_

Di:u,::ndo das finalidades do ge�da peb "SESI".
"SESI", e,m breves palavras,l Pelo !transcurso do 1.0 a_
o dr. Renato R. da Silva, na {n;v-"rsario das atividades do
ocasião, se congratulou cem "SESI" que.-;:m Río do Sul
os pr�entes, a�elando para o estão, de fato, beneficiando o
p!"rfetto entendImento .entre noss� operariado, nos c:mgra.
empregados e emprgadores. tulam,:s com os atuais diri_

! Após um ano de atividades, gentes do "SESI" em Sta.
é com satisfaçã.:) que redigi- Catarina.
m':JS ,::sta nota vara felicitar

, Os
.

encarregados pelo "SESI",

I em Santa Catarina pelo apoio
eficiente como tem distfngQi
do o nucleo de Rio do Sul.
A Assistencia dentaria, far

mac.cutíca .:! médica, junta
mente com a Escola de Gorte
e Costura mereceln os me-

lUJres apl�usçs. No setor do

A açã_,J qfte o Seiviço Social

I
curativos - 31; injeções: endOI

da Indqstria (SE..CJ1) vem dcsen� venosas - 9; intramu.sculares -

volyendo nésta cidade entre ag 144; encaminhadrj ao' radiologis
classes trabalhadoras se consti-. ta - 2; enciuninhado ao . hospi�
tui como um programa 'de assis- tal - �; aplicaçõ'E!s fisioterápi�
tencia l;ocial' dos mais eficientes ('as - 20; ",testados - 36; Servi- 't,áriós de cavalos -dc .�rridas.,. 'Ao-'
proporcionan(d,j 'aos operarlOs ço dentáriol: - clientes a.te·ndi-! que S� ammeh\. para as corridas' de
désta c,idade beneficios de gran- dos pelos &s. Ivo MosimanIli .e 11uint,,·'feira já foram cOIllltlnlcados
de v-ulta, conv.in.éLtl destacar os Victor Gaxcia - 302.. cinquenta e tres fcrtaits. Por outrp
serviços de assistencia médica T>Ydos os trabalhadQ,I'es, na in, lado. " p,'esidente da coDlissã,;, .de
farmaceutico, 'dentária e fisiote: dústria local podem rEcorrer aos corridas, sr.

-

Fernandes, de' AndTa

rápioo. A direção désse deparl.a- serviços de assistencia social do do� Ram'ls Iiediu demissão do, pos:o
menta do, 'SES! em· Blumenau SESL em carater irrevogavel.
'cstá confiada ao Sr. Alfredo
Zimmermann, que á teSta. dos

seus serviços, tem evidenciado
grande capaci'dade de trabalhfr,
,iIl(teligenchi e ]Woficiencia. Os
sre:viçQs médicos estã·,) entregues
ao dr. Hernani Senra. de O'livei
ra e o gabinebe dentário: aos Sr5.

I'Vo Mosimann e Victor Gar-
cia. ,

Durante ,o �ês' de Setembrp, -o.

m',YVÍmento de assiste,ncia social
aos txabalhaol"CII" e' suas fàmilias,
foi o seguinte: S",rviço médico

_ ••

_ doentes atendidOs pelos lir. e trabalhado:ra'S desta. Clda'de, o

·Berdfl.ni ,Senra de Oliveh'a: 215 "SA1t1DU" 1:ece;ntemente cria&:>

estudantes desta cidade, v,<;m
de instituir um sugcetivo
Ocncurso, cuja finalidade pri
mordial é angariar fundos pa
ra a bib1iotéca -e aquisição d·"
uma máquina de escrever pa�
ra a URE·

RIO DO SUL, 12 - A u
nião Riosu1e,ns� de E:dudantcs
- URE - novel entidade
que congrega a maioria d,;}s

Diversos grup::-s d.;;· gracio.
,sUB senhorinhals' estudantes
estão cooperando de maneira
.elogiav·�l, vendendo OS votos
da campanha que alem d':? be"
neficar a URE, apresentara
bmbem a Rainha Estudantes Curiosa sentença de um

magistrado

O empregado perceberá Cr$ 2.000,00 (dois mil

cruzeiros), para tratar de 1.000 pés de café por an_?,
com direito de plantar cereais entre-meio aos cafezals'

Os pagamentos serão feitos de cada 60 dias e a

mudanca será por conta da Fazenda, desde que o co

lono có'lltratado permaneça 2 anos na mesma.

A casa para morad in, o em!,regado a terá Íntei�
ramente gratis. •

Há .possibilidades de 1 capidor, tratar de' treis
mil pés de café por anO. \, , .

Mudança: 1 caminhão com um 'rmmmo de 4 ca-

pina-dores.
(Capacidade de um capinador: 3.000 pés por ano)

.,

Informacões: BRAZ HOTEL· quarto n1". 26, dIa
riamente.

LONDRES, 12 (UP) - Constitue
uma "cru{l1dade inadmissiv,';!l" e

pc-:rtanto motivo· jusib -de divOr'�
cio uma <esposa tapar ao marido
a tela da televisão, impedíndo de

ver seu progr.::.ma favorito. E<;�d
curiosa sentença foi d>ada POT um

jUiz para não desfazer os laços ma·

trimoniais. Concedendo o l'zmedio
extrema. o juiz declarou que o

homem tem o direito de ver o pro
grama que: muito bem entender.

Uma. insmuição degrande
utilidade á Sande Pública

Charlie Chaplin repu
diou o famoso papel x---

LAUSANNE, Suiçn, 12 (UP)

'RUA
BLUMENAU

xv NOVEMBRO, N.o 9 2 3
SANTA CATARINA

II
QUfDA DOS CI·

BElOS E DEMAIS

IHCÇOU ID

I�o mais famoso palhaço do mun:lc.
�

Charles Chaplin, rep'udiou ontem li �noite () papel com' ó qual obt�ve.
fama durante wn' espetáculo de
circo em beoeficio dos velhos, Cha
plin Q sua' familia apareceram CD

mo convidadios; 'e num inter.'\"t·](,
Carlitos dirigiw.se. �o picad.,irD.
Mas um palha..'O espanhol apresen
tou"lhe então :;eu fm'!\oso cllilpeu
dc CO.,o c bengala. c a multid�'J.
clamou para qUI: Chaplin pULt:'sse
esses petreellOs. Mas ele recusou, a·
lcg:1ndo que ;1ft (lct-:;;vu v�lílO
mais !lata i�sO'.

TONI(O (A�llAR

f'O� fitCH.E_NClA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




