
Nova I",:r:que, }f.
-- O T.ribunai jredera�
de Apdaç5-;;5 !Í�gej_tclil
:reC-ill'SO apr,�::!t�nt21a.0
13 drrigentes c.;:,ri1unh','�3
:norte-ami:Ii\.?lnos;) contra
li sentenea que os t:t.1ãd�.!�
n011 a 1)PI13� f1; ljt,;j::..�úu �l'\�

um a três' anos, al.em d ..,

multas, Os réus, que �'•.

tão se (]'f'fendéndo d'Jl li�

berdado, anunciaram tI'1'"
pretendem ir até· ii C\.l'!.í�
Suprema.

Até a tarde de ôntem ainda
não, havia terminado no '1'ri.
bunal Regional Eleitoral a a

puração geral dos votos em

Santa Cotarlna e consequente,
ment-e, não se coude colher
oífras oficiais defínítívas da
situação de diversos candída,
Ls que concorreram. a pOSIQS
na esfera estadual e federal.
Além da eleição, já assegura,
da dos 81'S. Nereu t. Saulo Ra,
mos para <) senado., pouco se
conhece do resultado do pleí..
to. Sabr�se que a li D,N. e

P. S.D, jú cousegutrum 15
lugares na Assf'i11ülé'.'1 Legís;
Iativa, cada um, sendo que a

U.D.N., C:Oll1 Iigeira mai.Jria
na legenda partldarm ainda
poderá el-evar parR 16 o núme ,

rc de seus representantse na,

quela Casa.
De Blumenau, o único cano

didato. com proullidades de in
gl',�ssar 111 Ass2mhléia ti; o sr.

Gerhard C. F. Neurert, .) mais

Provaval ainda
� a eleição' dos srs,

���H.Oeeke:eG.'Neufert
.

,�'.: ,-:!:�-_:�:_�
votado dos 9 que concorre.

ram ao posto de deputado es,

tadual por �s'te rnuníclpio
Mesmo que não consiga elc ,

ger.se pela legenda; é certa a

SUa clcssiflcaçâo como su,

plente e, no caso d::) aprovei.
tamento de algum dos eleitos
p aru a; diversas partes da ad,
rrunístracão publtea, será ecn;

vocado fi ;.'restar �€us serviços
nZ(iu�-la C�":!�c;l_

Outro canc,'oat il de Blume ,

nau, cuja t.]('.C.ã0 parece cer;

ta, é o sr. Hercilio Deek.e,
que, até o momento classifica.
se ,�ll1 5.0 lugar entre ""s que
inl.r'gr·::.ram a chapa para a

Câmara Federal, peta U.D . N .

Vem dísríutandó o 4-.0 lugar
C,),,, o sr, i\n'-mic C:-:r).')1
Konder Reis, Dor diferença
Insignificante de votos. ten,
dc,o suplantado, já P01: díver,
sas vezes, nessa classificação.
Parece, entretanto, que a TJ.

Canelnl na. 2,a pá!:''11> letra. E)

Resultado' final:Oas
Eieicões No Estado

"t

BERLIM. 15 (UP) -- A Supre
ma COrte Civil do setor ociden-

tal d B r 1 'd' os
;Para o Congresso Nadou!',,! -11

e €1' im neci ru que Allauça e UDIIT elep,'"ram 5' ,'� l.
!r'âd,icionais duélos a sábre, eu -

putados cada',
tre esfUâantes alemães, são per-

feitamente legais. Por consequin
te, esses duelos não constituem ra

zão para expulsar os ,estudan;tes
da "Universidade Llvr-e" Deci
são foi dada a proposíto de um

estudante, que teve 'sua . matrí-;
cuia. recusaãa por St\t' merabro
de uma das chamadas "socieda-:
dos de gradíantes",

'

..

145.283; UI:JN: 1:�5,88:-;: l'DI:' .....

30.314; PSP: 9.131 votos,

Legen<ln I:�tatllltal: UI)l'T: 12lM)4fl;
PSD: 115.972· PTB: 311.�'7G: PSP:

19.500; PRP;' 9.80'i; Pl)C: 9.70'1;
PL: 1.320 votos. A UDN elegeu 1!l

deputados estaduaís; o. l:fSIJ U'; l(l

P'l'B 5; o PSP 2: o PRP 1 e o P1I(;
1.

_�Gw-_' 44i�
ATIROU.SE DO ".0,' ANDAR,

I
de idade, descalça, se -projetava: no :mündo�'. Finalmente; 'di21:te

. 7.0 andar do Hotel Taft. Durante l·multldao estupefacta. precíprtcu-se

DEPOIS DI, MEIA nORA DE TEN- 111':;', hera tentou ela atirar-se <ln sobre a rrarquise, O

TA'I'IVAS - Enquanto toda a janela. Em baho. a marqulse rle I instantâneo
da

Broadway olhava, estarrecida, a! um te�t;o nnunci·v� sardonícà- News Photos" Ide

figura de Mary Frien, de 6 anos j mente a peça: "U'ma mulher ôo fixa II quéda-fataí.

SÃO LEGA�S OS DUELOS
ENTRE eSTUDANTES

ALEMÃES

Moralização . públit8 e
.

compressão DOS gastas 1
Campanha em que ; -$e devem empenhar Governo e parliclllares I

-_._---
.__ . -----'---�

_. _._-----.-.-_.------

Conforme dissemoS em rnnnc!J.r·

te, era quase certa eleição .10

sr. Her�i1:o Dt'eke l.ar� a i1.�bku.:rtl
dos De:,,·jildos. cuja dassifica,.�lo
entre os demais ,,,'n<lldatl!Js da
UDN era em 5.0 lGgar e tlhr.t:e
dos result['t�;:; finais r,,,,,ú:rll lUlillll!l

ciclos, p('\�sivelmentc et.tá assegure
do o �:HfrBgio pela Jepenrln '"lC' .L·,
Herclíto D€f.!re.

de mora

severa eo1O\)

Novamente aumentadas.as
laxas de juros bancários
Revigoramento do- sistema anterior, afim de ass egurar maior deposito

RIO. 15 (MerUI,) - Uma pa,. bancas distribuído ccdulas do' que como urgente e intransferivel

lavra está._ sendo usada. pelos! o proprJa senhor Janlo' QuadroS. pelo ministro Edgard Costa" pra-'

d:puta�Q� 'para Cla�sifícar � _ a� i A.dianta-se,. me:sm'O!, terem' sido 1 Si.dente do _Tribu"'11 Superior m-.
çao pOhtJc.a nas Ult:_unas 'elelçoe�-j cm nUmero ele 3 mil as bancas'lleitoral.

esta sendo, cogitada, a.

J.fonstruosa. Em Sao Paulo, pnn. pagas ao preço. de mil cruzeir-"JS, gora com gr,?nde ::Iard!:l aque·

cipalmente, ,:_erif.icou-se uma ver I pata. fu:n'cil1namento' I) dia to'do, liepufados pl'ineipahnente aque

gonhosa. açao do poder econo- o que 'dá, um total de dE6pesa. f les esmagados pelo poclerio e

mico, no desvirtuamelljto dO V(l� I somente ma. capital de 3 milhões con{)mÍCo dos adversa.rios. Ou

to, pa.rn. deputa!do. Alguns O3n-
I
de cruzeiros. Para estarxeéillle'Il.- tem, na Camara ouviu-se .o pri

didatos ultrapassaram todos
.

')s 4> da. nação. afirma...se que fo- meiro d�scurso SiOb.ne () J)l";>blema
limites pelo bom senso gast3lndo ram gU:o>tos em São Paulo nada proferido pelo deputado. Herbert
oomas fabulos'as de 20 e 30 mi- menog.qe um' .bilhãO' de cruzeiros Levy que. defendeu a ll.'ecessi..

Ihõeg de cruzeiros" para eleger.. em propaganda eleitoral. d�de' da adoção das liiiltas eieit'O'-

UUa 1(, de Novembro, ,,� para a Camara. FederaL No :REFORMA DA LEI rai�, como tambem a·elilillnaçãi}

elOS/), do Jdia �� eleição" conta-se que u� A reforma, da Lei Ell'itoral, d':>g "currais" de leleitores e 'Ou-

:...._...._�=�_..........�
. can<dülato a deputa,do, tinha maJa. que :WU'l:tn .sendo preconizada· iros aspectos anormais doi: nos-

f O R D

ELEIÇõES TR�NQUILAS
lnic! .�I!J....:nt�. !!:.!'S!e_nv,s 0- co

ronel I"�:lo: .

-------------------------..----------------------------;......t.----.:....--....;....----
......--1· -

- l\t'ttli.t.�
.

embora nossos

FO-ROAS 'i. \...I".ORRUPTO,RAS
advers!1ri s t�G'h8;n cncga,l,)

.

.

ao pO:1-:-O õe reC'}é:r.Hl.r a pr"··
senç,l cle for"" 15' -lt>,:era;s para
div�rso.s mamei::>':.: :;t'J Esta.

ENLAMEARAM' O'· P'L'E'IT() ��c���r:atói��J���c��;��:,
da liberdade assegurad'a. Di-
ferentemente 00 quar,do es.ta.

vamos ,s.ob ... governo udenis ..

ta,�m que tres homens de noS'_

sãs fileiras tombaram baleados
vitimas da sanha 't ,< noSsOs
adversários".

- Ficam õelimitadas, a0s\
mãximos ababr.·' ménsiotlados
as taxas d·� juros sobr" l1cpó
sitos que poderão ser abonadús

pelos Bancos, CilSa� Ban.:'árias
Caixas Economicat; F('d�"'úis

e Estaduais, Caixa!, e Bane( s
(le Crédito C::;oper,Jtlv 1 (! C.li.
:xas Rurais, :llltOl':Z,ldll':l ::l '.Ipe-
1'ar n) pais, nas vártélS moda.
l:dades ck d.::.p<>"i;üs, pHra a,�

contas tlOV:.s 'lU� se a'Jl'ir,c;m

li pariít· desta dat2!
�::"-'-;-��'" � .�-

_DepÓSitos a vls!a" s�m. 11-
IDlte ,....... lnaXlmo, de

3% a.a.

Depósitos !ln publico, pOpiJ.
lares ou ]imitndos até o mon.

tante de Cr$ 100.000,00 (c·2m
mil CrUz.2ü',ns) e OS de aviso
prévio e a 91'azO entre 30
(trinta) e 18(1 (cento e dten.

(Conclui Ila 2.3. letra C)

dução c., ,p.nda, m ll·�P.t:1 rennlnen\

dara para a fazendeiro,

Salientou, no 'entanto. o sr. Assis

Chateaubriand que o café ",stá <lo'

ente, explicando, ainda que quan

do se fala '�m termos d'J eXPOl't�J'

ção Ô� c::fé é passiveI disHngl.l:'r
o· produto vencUdo <!1I1 dolares C011-

\'enio e 0- pa�o em dolares de ver

dade. alnericanos, ou seja a merc.&- Prosseguiu Ó Er. Assis Chateau,

doria de curso internacional. O ?nc. br!and dizendo, ser muito gra.f.',

colocado ntr.2vég <te eonvenios

-I
muito maIs seria do qlt� pensava, a

dis,e (} orador - exportado íl!\f:l situação brnsileitn, tendo em vista,

a Alemanha, 'Jilscandinavia e' ou- principalmellte, a politica de sus·

tros paíf.es europeus de moeda ira tentação dos preços' �()

"

RIO. 15 �lVIel'jd.) - A SUP2_1 a� taxas d·;;! jur.)f, s,'br.e depó
lln,te:ldenc1a da Moeda e do SItOS, acarret,'li'mn (.oncOrr(�:t.

�redIt:.-_ expediu. �n:.em, duas Ci3S pOllCO recomeDciáveiS 110

ll?sttuçoes. _

que conl"ubstar.. sentido de angariar aumento
cwm decl!;;Qc.? to�nadas pela de depósitos, incltlsive medi. n

�U�?C. ASSim e eqlf.::' ü'!1do te orerta de prêm!IJs ou bOr:i_
vel'IÍlc�:do 'lU(! o;i ('fetos eh flcllções, resülv:!lt revIgorar o

l.nSjnl�ao I1Unl('lO 84, �e 22 à.e sistema anter'or., de acordo
fevet'eu'o ík·,:;,,' ano, �!ber:lado c m as segu.utf'.,> ín'_.;l.l'uçães:

Apurará o MilJislro do Trabaiha as
irregularidades no SESG e SENIIC

'- .

lU?: 15 (Meridional)

-lnambUCO.
O gêneral Cor

O Mrtllstro do Trabalho fez deiro de Farias foi visitar
sentir a direcáo da Associa- '"

cão Comerci�l sua determi- Sdeu _agro, que. se encontra
"

•

d
' oente e Dosslvelmente a-

naçao e apurar, com o ma-
_ -,

ximo rigor, as graves irre. manha estara de volta a

gularidádes verificadas no qui,
SESC e 110 SF.:NAC, del1un
ciada's reiteradamente pelo
"�ão das clàsses conserva·

doras. Adiantou o sr. Alen
castro Guimarães que j;'l
havia designado uma co

missão especial para fi ap\r
raçiío das responsabilida-
des.

NÃO FOI EXECUTADO O ANTIGO MINISTRO
VENA 15 (UP) - O an.tigo . �cl'Viço 'cató)ico de imprensa da

mÍlrlist.ro do exterior dt1. Hung!'ia IA'lliltria-. Diz eSSe serviço, corre·'
Laslo Rajk, que se julgava en'" ,rem boátos de q1,l€J R�jk, 'em

forcado. pelos comunistas. de-! vez de ser executail�, teria sido

pois do expurgo de quam'Uta, e, levado para a Russia; e que tal

nove. t,,-lvez ainda '''steja com a I vez voltasse em. breve à Hun

vida. Essa SUrllre8\nodente in'für- : gria para eer submetido a novo

maçw,) é 8i'VUlga!da hoje pelo' ju1game*d�-

Vem fi S. Catru:ina o

general Cordeiro
RIO, 15 (Meridional)

Seguiu hoje de manhã pa
ra Santa CatarÍ.na o gene·
ral Cordeiro de Faria· go
vernador eleito por Per-

Levanfam ..se as forças
� -.

vivas li m i s t i f i c a c ã o atordoante
•

PEÇAS LEGITIMAS

50S plGitQs.
UNANIMIDADE: DOS

PARTIDOS
POdemos adiantar qUe

05 partidos' estão unanilnes em

bJl'iIlo da. nj.ecessic1ade 'da refor

ma da Lei Ell'.it�ral, que consi

del:'4l.tn Ultiapassada, anacronica
e não CQr,responde;fuf;e à. .educa

ç.ãa e a(l:S aspectos I�:;odo·econo·

micos d", Brasil, A primeira
�nillressão- é a de que a; refJ).rma
tenderá para. uma volta. ao sis"

tr;.ma. ml1torij'Ot.'U'io com a idO-

çiio do sistema ele listas prefe
l'enciaJs §' pré-eleições.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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H3 ô� O{ltubro _. �J,30 h01'9'5
e DuniÍlgo, 17 � as 16 hora:r: - Plói.l'à Criãli�as

'

BAilADOS
MAIARUi

H O J E 1 A DA 1),,0 H tlJ t
SIMUlTA N{ftMfNTE

,I' (i N E BUS (Mi à� 8 hOfllS I
, (t" E BLUMENAUi à:i 8 tHJ1aJ !
i AI)i'fl'entlltlt Ulu ''''''l,et."OIiI;'I' lü'<iífí':l'!l' .h'�)ji}, "",H düa::. fitas
iHMit:rts! '

1) COíuylcllldItO Nnr-ldllal �- ;�J '}'nÜlei's �.- :: f JOnHt! Arue:rl
('.UI,i) --- 4) ti "9!_,et;t.-.d;i,. Iiltzu' H':UH'ês {'oU! g:11'ota,§ Pl''ô'V,ü
cantes

UMA

NAÇAo
����R§Ma�98��__�"""����--�--�"�.__""�--------._'----- ._�__����..dd�r'...A..----�....�=-�b.-..Q���-�e.��-------=---------------=------------------------------------------�--�

��.'"

A BLUJ\íENAU, 16-1 11-19f::4

JOSE'
I� S 1�

"

A V I S O
1 A B'A R I N :" ..:_

,

" . (imp:ft?-_Jriü até J 4 ancs) ", .

,i Vuer:- nâo yreds:t. ir a Paris, !mro, ver'o espetaenlo mais fanltl'_
:I. Su de mundo: BAL '.rABA-RIN! Assista aqui mesmo em Bhl
� menau, nos 'Cilles RU!�rh e Blumenau, hoje a� 8 115. slmulta-

I
neamente, BAL TABARrN (I maior espetneuto do, mundo,
BAL TASARIN com suas !rarotas !1l"OVOcalltes, SAL TABA ..

RIN guroaas gas-otas e ma is garotas. Um leSllctácnlo
ínesqueetvelt 1>

,

'

5) A extram-dináuia fita It:l�LHla com ITlVIBERTO SPADARO,
LII.IANA TELLINI, .ERMANO RANDl, em: .:

A (ABAN� DO P,EC.ADO :,�-
Sómente a beleza datluc!a jovem êllTI'i'cf,;'ui ti '!Iêlléh'ai' o esrn'il.=
deríjo do extranhc. e mi�ieri(}fi() er-emita. 1Jm homem esifam
nho . " uma mulher de coragem" " um amor em pec:Hlo! Cfl�
mo uma fér:t bravia aquele homem vivia afastado de ·tüd� e

I de todos!' ",

I
1

Pelo presente, solicita mos o comparecimento do
'�sr, AN'l'ONIO AQUINO DA SILVA, 110 Serviço Na
eional de Malarra, desta cidade, sito H Alam�la ,B!io.
Branco, n.o 570, afim de tratar assunto de seú irite-

Ccmbinscõcs Sorteadas - PLANO DE 30 e 21 ANOS
VLD PIS DeB UCV
ULK LAE JXJ FFF

PLANO DE 12 ANOS
KST TAO NZT
TBB LAG GDC

Todcs os títulos eontemolados

"
"

(IRE BUSC" s.:
, u

II O J E .,- às 15,30 heras - At.endendo aos petlidns, :a'v
público" será novarnente aIH:<�sentadu ti shew de ELLI\'�
oor--' - - - ....__ - .....:.."... - - - -- - -.. r-,

.

G;
fó�A

,
.

em Jt1.neiro

eleger 5 de-

\"t·l�(lnúell�HiJl€nt..! �aH}:f'i
todas pura a dtu�jt? do no:;··.j:!;PI)
duto estavel, E�üJ.lnos, entretanto.
e111 meados d_ outubr », f,!. ve-moa -

pr-osseuu íu o �r. Chateaubr-iand �-,

o caie ou llHO'" sair on r:air ..::lrL
�

do

ses homeopáttcas. O Brasí í, 110 "par....
IIcular-, encontre-se DH mesma, si

hHH�i;]ly';'4ns !lJ1OS de 1929_ 2fJ .".,. r.

31. ;:i

tuna Ju.g�: ,

I
da maior i!upor!:,nr-i" para 111",

(l_'lJHJ ímagínavam fn��e n estO{IH�'
'V�sn...el, ou meS1110 ln\.·j�l\ 01, de c.r

I f,', naque le país, o'lfuvJn quc sorua-

1
"a a 22U,OOO saca s. C'l'a - (I.',e,

€)
então - paru UHl :;:i:'is 4l�1'-:- CU -;'!,U1113

,

ter 4 ou 5 vezeg '1�11 esinqu ; ú(:� ta

natureza. nas ),)15.05 dos compr-ido;
,

l

res, isto ��':-, o o ue lhYi-;·t haver de

mais auspicioso para f;, dch:sa (�O-"

preços do produ to. O g ...·.ll�á:; iner-

E-

dá pugna
ti'a O< Coritiba., 'domingo

, ultimo

na Capitatal do, Paraná,

jogará 'contra

hoj� à, tarà-e, Q "eolored" 'I'ezou

ra, brilhante mediu

me rre logo após em consequeuela
de uma crase de i-íso. O auvog;.l.do
tem enEIO que assistir a um é�e
tácu lo

. ,1,�qllel � estnbelecimentti:', e

acaba ��ostando� Jorrnando-se t..�150

uma embrulhada infernal, da qUlll
cliJi"':Hi:Ri�l1fe consegue s:::il· "iln;icu�
11'ÓO, Um filnJt divertido, chei,f de
b: n·�·:-.�{oro apresentando urna' :re
vísta musica! das mais encantado;
lr.âso''';Ws\ ai. pois, o progr�llnat:.du-

�

plu C'é hoje, sábado, prdgl'am?do
-petos, 't;ine� Busch e Blumel11l(.�

Consultas das 9 as 11
e das 4 ás 6 horas. Rua
15 de Novembro, casa

nos fun,Qos, ao lado dá

repadiçãe' do Imposto
sobre Hendn's,

Casa do Am�rle..'lll.O
RlIá .111 4e Novemnro,

e resistE!ute

plavar da equipe bl'usquense. no

match notur-no da semana pas
aI{) Ollmpico, torce.u

intervir

;f O R D "

PI�(;AS I ..RCITIMA�':\
: �

,

L
E;-:sa i}\f.-'ll� !"u:'âo fai n.·�

.'ie ftIl f'::�cit1;t ii l,'f"}Jl.rtage·l'J 1;:h·lt
,J�\o..;t-}lIn;'l"�,.d 1 ( •. :··lf;_'� (_j dE: 14';t1:!,�1�.
;.�H� 1J�1'�11 -·�1.'" ti, ..

, .:!�, I) qual lJ'�
;/{I�L -- "l\lit '.}llll,� {'pnUrtU a furl
(·f.í.ô do ':{'Jl '1.' I� L" FX€l�· tlVO Mup ; J o

p:..tl ee:;-",� .11 =.1' lIe f' �se do e.:J"'gi!

de �,;o\'er"tl, , 'lu 1'· J:hli), Ent1.·l.��afPI'

l,o devo'� r._'l. C!.lH" .... :. ro,.o· é o t:t.�.
htüwl de ·.ru",� it��l q:Jeo-: de'\'e l�e$.:,.L-

1.:�1 :....... é\ 11,issão t.·:

Hlin:t EO 6t;( r.llJ;"\·��l':t; n cand!,t 11]'"
c·:e-ito. lVI:lh';;: Jl'1enn·'. ('. lI!l)ete à j�IS
ltili� COn1um <)p;nr!l� ol}�" esta, qu-� '

UiO"'" DI;'I;;�I) :l'orma, � "'.,marn. l\!r 1
-

�pnl iJ.��l!1:i" sopre a vjgcnt'·.::t
- I:lll ;não do anarulati:1 ," prf'.Jt>ito :r e'

lUQ Quadrl)9.0

MalerBi�ftde �Is�et� Koenler
pºu!.'os nomes. que Ínspirp.ffi o!on

fbn('<:! 1""1,, sua aptidão para (I

lnl,t"" ele J10mens publi'cos. E ",es

t" C��í', como "ai o Brasil legls-
1<1,.') "Cr,me. ),;€1'á o Congresso, que

te,n que velar pela sorte das '::.1;;

titui(?i;:,1 Df'l110CI'áticas? Qual ,o.tim
b�ó' <!!'l3 leis que vâo mani:PulsT
'e�,;"g incc-nscientes, que estão por

:;,{ f,l,a!'�cendo '! ,

Carla veZ l}",-is se apura o �ipo
'da d41r\ocracia mercnl1til <iue

,-'-'--...............;.;.;;.;;..---'............,;."..:""---"-' eovardi-a e a an.;hição dos poliU
CDS ef!tv ceÍxando domiciliar-se no

,B.fa�,il, E' c diplleiro (I denO'11ma

;]')1' C(\l1�um OOS p�eito".
T'r:;i )1nrn eS5:> pRis..gem triste c;as

lllt'uiuiçõe, desmoralizadas pelo di

l1hr in) dE aventul'eirús
Ctj,r"l��U i::rto S:UlgUe:· no
1929 atê Lr je�:

"CASA ALMEIDA"
Especializada em Rou
pas para Crianças, Brin
quedos, etc,' 19calizada
em ponto centrál da vi"
sinha cidade de Itajaí
- rua Hercilio Luz, 34,
Infol'macões também em

Blumen�1,l, �com o Ágen
te do I.A.P.E..T.C..

SUDIM .BI.UIJENAU

f'AB'l'OS -- PARTO SEM. DQR ,....,. GRAvmtz :It
,.,_,._:_ COM'PUCAÇõES ,--
SERVIÇO t'RE',-NA'l'AJ..

CONSULTAS ME'UWAS DlA'R�S - • - 11 HOJl:,AJf

H
,Pi'llfi C'm:tn.

Dcix)u '1:!r- 81"1' conheci',lo
:''-CUego do, SI', A!<'XBndn'
,1')s Sanl os,' eundirlato do
tido Republi<::auv a.1 cal'g'o ,de
vm'eadol' em Bf>lo Horizonte,
c:cnb'a .a ',j'ccisão do TRE. O

Tl'ibllnal baseou-se no fato d'J
!'ecorrente' te!" sido cal1,didato á

Assembléiq; Legislativa em 19-17

pelO' P31tido Comun;sta do
silo

Bp"UZZI
tratou AClDENTES PESSOl'egisi:.ro candid,,'1.tu.'[l \:lo

Anto'oicJ Bruni de l\1epdon<;a
Cama,l'H, Federal '!}clo PRT,
mesmo partida que, pedirn :> Te

�jstro r<:c'J1'J'eu, alegu'ldo que só
posteriol'meli'te ..cio a saber que
u ea,nifliUato era elemento co

munista, Entretanto apl esen
Lou RDsteriórmente u�la desi�Ú'n
eia do l'eeUl'So. tendoJ o TSE a ..

}>reciado, em pl'itne-Íl'.Q lugar
,>sta ultima que foi homologada
por Ullanim'idade,

NA

:MU·JUI (ATARINENSE DE SEGUROS GERA6;';,:,'
UMA ORGANIZACÃ() A SEU SERV!CO
'. .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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1'1.11here8 <;lUf: pela m"ehã sc

I
çsrnos de conta, qúe em realí.,

Ievantam cepo 10aIa ir trnba, dade. durante a semana lhe"
lh�r fora dce casa as: que � _ti. 'lej,l impossível dedi.;ar só_
pfl(>sestam ca;da{as.e el��r!n:1- mente um mtnímo ·Ce tempo
L�S nu. 'f.;1,:cl{.., as mais ernde., a sua beleza, e pensemos no.

õóSamente maql'Hadas e P';:I1- :1.1'8I ••go, dia em que possí;
toadás. Para pe}·,iricar.se ·-:.t_ 'y"l it uma dona de casa enoon,

50, 'basta '):!:ar as nll.,!.hp",?� trar 'i-ma hora 1'1:� será fi de
que cncontramr-s nas rue s ,:,;., belrza da sus semana.
nos ve': ut'js coletivos, erH. h', Será o dia de: y·rmho ?-nai<;
rár!o de ida e volta aJ trata. prolongado e, porque não, per
lho. . fumado com sais ou essenclàs
.Pcdemos, então, dize,' que E.·s.lxiinis, séguido. ·da fricção

em certos casos S� tratn mes- d- <.!.;l1ada a eliminar Í'e>dus as

mo. ds preguiea ali de falta de cé,·d;:;s mortas que !:(;nnane.
organização e é a essas mu, cem na supezflele (.:1 pele e a

Iheres t:lnaclas 'pelos trabalhos tOl'i..DI11 menos �ran!'p,lrente.
da· casa que nos dirigimos hn, clástrcn e aveludada, Se !I pe�
je, não !)llra criticá-Ias, mas l.e e muito seco. g·:·rá tombam
para procurar aj'�dá_las a re_ : d'a em que com calma, de.
solver os Seus problemas: Fa., pOIS do banho, l1rá uma mas.

sagc.l nc c-rpi:> com óleo de
amendoas..
Com .) penté'ado moderno

d·:}s cnbC'lcs curtos., não é ne

eessál'io recC'l'I'.er frequente
mente ao cabeIE·ireilõ. 1<: no

domingo, dt'!.}:lis de uma· .�ner

gica f'!ll' _ vadeIa em todor, OS

Uma boca jovem
peza ra bOCR todas as nú1t"s
deve ser paf.::-Ha. CQllvem '''_

sistir nOS }f.bicR .:!té qUi' não
reste (j mlr,lm,o ve.s�bifl de 1->:>�
ton, lJrincipLJm<"l11", na;" lrnh?:;
de cou;úrno.
Emp_egu� o pin�'�;: Ü p:,

cel !)ara os lábios é pequenino,
achatado. Ele é passado sôbre
o. baton e com ele se d.es-e�
nham inteiram,ente os contor
nos da boDca com um traço
perfeitamente visível, mas fi.
no. O emprego do pincel para
a: !)intura dos lábios tem t;tm
bem a vanklgem de lhe per
mitir usar o seu baton até (l

fundo. Se o uso do pincel 1hz
parece complicado, ensaia vá_
rias v·ezes, quando tiver de fi.
car em casa, e logo sah2rá m:1.

nejá-l::l com perfeição.

o qne é .!)intar og lábios?
Para quase todas as mulheres,
,é p�gal' mIl baton e passá-lo
fU baça, sem qualquer outra
pre·:) cupação.. Ora, o' baton a

lJIícado. desta maneira fica
rí�uito espesso: imediatamente
após a aplicação el(� sai dos
cantornbs; uma· hor.a depoi.s,
des·enha-se riscos nos cant05
da bot:a, df'pois forma p'='qu'3-
nos grU·l1l�S. E vem retoques e

maIS ret�'1,-es. duram'" ;;:. :':i::.
todo, ';·-ce estará ·.::e!"d·endo
tempJ, f" ) que é pí.:}", sem ?.:

pres.enfrir UrrJ:L boca b.:c pin.
tada.

.

Ao!le3nd J o h)toa como
.

precisi),: s€râ suficiel!t= a:JH ...

cá.lo wna 'íT.:,Z para fi""l,' Don
maquih!�a t' apre.30'lta: um �

boca ,J:.rfe;f;, e frl".8 ;"t.

Bôa téc' ,'ca "i s�gaí�" A 1!!C�-

d� !u�.!.( la��-s� Id� I
retltlnente ligada à cir.
culação dtr jornal. A NA_
çÃO é o único órgão de
circulação. diária que pe_

I
netra na. maioria dos la;';
r.es do V'ale do Itajaí. .

.
.

.

fABRICA DE MAQUINAS E fUNDICÃO MORITI
.

' - .

De EDMUNDO MORITZ
Rua Uruguai, 30 - Caixa Postal, 74 - Telegr.: "MORITZIt

--ITAJAI-
Fabricação de Balança. de 20, • 30 e 40 kI. - Bambu Inglelal 4.

1114 - Eixo para �erral circularei - Euradelra. horizontal. pa
ra montagem ·em armaçlo de madeira - Ferragenl completlt. _
Ber'l'a fita - Plainas �Implel!, 50 cento de largura ..,_ Clllndro. pa.
ra padarias, moenda. para eatta e draga.1! completa. pára areIa e

pédreg'ulOo. - Oflclna de fnndtc.flo e l'stamparla - Projeto., oro

çament�R :.e ílemaÚl lnfonnaelSn lia Fábrica.

Depois o baton: Marc.3do o

cént.:.rriO da boca. encha com

baton o' labio· superior e

transporte o baton dlCl lábio
superior aO lábio inf.erior jun.
tando os lábIos e apertando
os. Tire o excesso com um len
cinh':l de naneI. Proced·enóo
desta maneirã v·cce nunca t{·.
rá sobre .J. boca •.una camada I

muito espessa de baton.

s.entid·os, enrole em torno do
dedo como ferá visit) fazer
tilU véze.s. :0..' é'abPl�iro, as'
mechas levérííéíite t'>rtied.eci";
das e fixe-as com um gramp!
nho. Fique ao sol até que os
cabelos sequem ou, se tem se
cador, enxugue-Qs mais ràpi.'··------------------��------------------------�------�
damente com este sistema. Vil
rá que com um pouco de prá;
tica obterá resultados mais
que �atisfatórios, sem perder
muito tempo.
F.nqnanh cs cabelos enxu,

gem, ocupe.se das mâos;ecui.i
dado das unhas, tirando esmal
te velh1, empurrando a eutí; Partíste sem me uÍ2:er adeus e dei..xaste um eoraeãe s�B
eula d-epois de ter mantido as grando de dik e afUçãó. Quizera que os céus desabassem fiô
pontas dos dedos em água mor Il� a terra li, ter que sofrer li rudeza do, gó1lle dêsta separação.
na com espuma de sabão por Pelas ruas [la. cidade ando vagando sem rumo .t' sem destino,
alguns minutos. Ao mesmo

ii ,9rocur:u·_te, luas tudo em vão. Sinto mính'alma vazia e sa,

tempo _ e justamente nisto turnda !lela angustia de um mundo. íngrâte. Trocas'te o nosso
está .0 segredo da maxíma ut.í; amnr lH!la conquista de uma felicidade efemera que sonhas,
Iização. do tempo _ aplique te. Sim, querida, trocaste o nosso marcc tesouro de felicidade
no rosto o creme de que tem por um simples capricho egoísta.

'

..

mais necessidade: adstringen Não, querida, não podemos esquecer O�, dias de ventura
te, nutritivo", antírugas, hor; que nassamos juntos, dos momentos felizes em q'!e trocamo�
montes, vítamníeo, para os jllra� de amor e em que n�os::;as alt;ttis se

�

confumllaln num �o
póros. Enfim depile as sobran, s�nhmeniIG' �e terriuea, Nau, queeída, nao D,Olle:llos d:8tru11:
calhas de :líiloda que a sua Il, esse romance que na_sceu entre duas almas rrm ..� Nascemos
nha fiqué nrtida e Impecável �ara que ?-s nossas v!da� fossem traçadas; !leIag rnaos _dO �.e�
faça moviffiien�J:)s de rotação I

tmo. Partiste, sem me dizer adeus. l!las em seu eoracao fICOU
Ou de flexão. com o pescoço,

gravada a Imagem da mul�er que deIXOU o !J.erfu�e da sa:!Iifu
que dão vlgcr aos musculos

el
de: Junto ao altar.de tUll;: Imagem ex_celsa.e sublime quesma,

afastam o duplo queixo.
rei o l�CellS? da minha d?r ,e relld�rel (} tnbuto do meu �ran-de' amor. Mmh'alma suphca aos ccus !lela tua volta e sei que
Um. dia voltarás ao meu lado. - RAUL

ANDRE' MARTINS ANIVERSA'RIOS - o 81'. AntOl�i_ü (b Síh'a,
Dfltrib1l1dor >Im fita. C..tafflla ;e... ic1{'f'� n,�sÜl cj[Í�:d{�. -

D Á I
- Fazem anos hoje:

AFAMADAS CASIMmAS . ...,-, a menina Tsold2, filha
" N O BIS" dq sr. Helmuth e sra. Herta

V�'isler;
- a' srta. Olga Schiminelli,

residente nesta cidade;
- a srta. Tçreza Borg.es.

residente no bsirto de Itoupa.

I�!rtiste se� N�� adeus

Marca Fabril da aeUlH
eo1mira de Brull

C A S A iVI ii.: N T O 8:
-- Contrairá matrimonio,

hoje, nesta cidade. com a srta.
Maria D mingos Amorim, fi�
lha do f.r. Joaquim c ;,.:·u Pal
mira Amn'im, o jDvl'lTt Izido.
J'(' Ui" Sauza e SilVd, �!!iho dó
sr. Alexandre e E:r�l. Tsià'ora

Cr.2spo, de Sou>;;! Silv·é1 .

.

Esc.olar.

-x
Linho. e aviamentot

par, Alfaiate.
._ x-

Rl1a XV. 1380· ex. POItaI. RI
'BLUMENAU

va Norte;
- a sra. Onésia

professora do Grupo
Luis Delfino;

- a sra. Irmgart Cavilha,
residente nesta cidade;
- a sra. Vera Labes Ber.

nhilrdt, eS!)OSa do sr. Egon
Bernhardt;

jovem Ataide Martins,
filho do sr. Claudio :Martins;

- o. sr. Francisco Sal-es d;e

Oliveira, do comere'o local;
- Q sr. Carl Heinz Br'andes

residente em. Timbó;
- (\ Sr. Waldema,' Selke, e

RMClMEIUOJ
._- Acha�s • .enl L�st.ls desde

o dia 12 do correntE' :Xii"!', CDm

o "d'l1Er.to de uma ir.ieressan.
te mel. , :1, O lelt' d n' Eduar.
do e sra. Edeltraud da Sil.
va.

- Tnmbem o 1:11' do sr, Ru�
doU BHl'th e sr·']. G::e1,,: Barth,
fl,:ha.�02 '2nri:quec![1o ('üJn ')

nascimento de um robusto

menino, tendo o feljz event;J
se registrado Cj �i: 1'1.;1 .• feir.;

SANTA CATARINA

dados

BANCO INDÚSTRIA' E COMÉRCIO D� A.
111"ssadn,
mês.

"'O.o.f'""0$I'.a.OftO.;)59t'Q'oeo.oeo.04fO�.o.o.e..o.()O;O.a.oeO.�..oen.O.oao.C.a.oeo.O!O.�et'•
•�.c.� .O.Q6.;:;'60.�a.04JOeo.coO$O��oe.c.cac.a.�oeo.o.�()ttOe',).()C(J.O.H�.OtIOil!J.��
� A T.E N ç Ã O �J
��A FABRICA DE PRODUTOS QUIMICOS uB I H A R"i Fundaflo em 22 4le Fevereb-6 de 1935 End. Telegr.: "INCO"

i3 --- PENHA � São Paulo :.� . na cidad,e:

�� � ,Capital •. '.. •.• Cr$ 50.000.000,00 I - HOTEL RI·�X. srs. Er.

Ikhama todas as Indústrias e Oficinas Mecânicas catarinen.�
.

Fundo de Rese�a ••• ••• Cr$ 50.000.000,00 I vin Hirschfeld, .Fi·!tz Hirsch.
"*

I
OiL' Gustavo Grubel·. Olivió

§ses à Atenção a Sensacional descoberta nos últimos tempos�
Cr� 100.000.000,00 Nico!.:)., José Tristão Marque�.�CONTRA FERRUGEM. .: 'li'

p 1) Porque raspar a ferrugem do ferro use .' �� Total dos depósitos em 3113154, mais de .•••• Cr$ 879.000.000s00 Luis do Rego. Ahueir;a, Wolf.

�� ANTI-FERRUGEM ''BIHAR'' �� AGENCIAS E ESCRITORIOS NAS PRINCIPAIS PRAÇAS DO ESTADO gang Altenburg ê sr:1., Eduar.
O.

Limpa e conserVa o ferro' con�ra íerrugem i� DE SANTA CATARI NA, NO RIO DE JA�EmO E CURITmA
do de Oliveira Bastc3. Rua!'

. �º Lopes Corea, A.dch110 Anta.
2) Vai construir Casa na flraia?, *�

.

proteja o (.erro contra ferrugem, usando i-'
DEPOSITE SUAS ECONOMIAS NO 'INCO' E CONTRIBUA, ASSIM. PA-

nio Banel",� Tankrcdo Hoster.

ANTI-FERRUGEM "BTIlAR" RA O AUMENTO DAS POSSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO DA nOi sras. Zil:ih da C�'I.!Z Fran-

3) Sabeis quanto cw>ta um LocomoveI ?

I
-'
- PRODUÇAO --

1l'0'
Helena da Cruz Franco f.

Não deixe o mesmo enferrujar, use ainda hoje
P A G U E C O M ( H E O'U E_ Nêrm��T�� l\!�;��aEr���to'srs,

ANTI-FERRUGEM "BIHAR" 2

- E
porque clUIlbate por complet� a ferrugem e� ."iH ri ....m<iI\ I t;Q;nr:"I pi 5 aMewe....,.,..._ P"""met:!!C\.

Domingos Silveira. Arthur A,

conserva o Locomov€l.

I
Um excelente pr�grama duplo e

1 C INE'M'I
incumbido de mover ação contra 1 guiar, JOã0 Stradio�o. JulifJ

S b
.

t t A t I? i
para exibições simultaneas. foi 01'- aquele '·cabaré". sob a �legação HelIer, H0i1121'O Machado,4) a eIS quan o cus a um u omove .

. garuzado pelos Cines Busch e B!u: I ctt.> que "A moral está em peri-· Heinz 8uh11e1 Laudel!po F.er .

. Não esper.e que seu valioso Carro enf_erruJe, o me11au,_ para hOJ'e, sábado. Eis os go"IM' t·· d "T, as, o proprIe'arlO o a- rari, Raul Rodl'i,;ui.'s. No" Nas
use ainda hoje o valioso Produto 'QUÍInICO filmes programados: lac!'a". na qual veremos um: áuste- barin", um homem de bom humor, cim�nto. Gaudino S�alabrin e

.

"A CABANA DO PECADO"
ro advogadO ás voltas com as dia- transmite no seu, testamento o

.

Filme itali!mo, realista, narrando bruras da uma alucinante girls de Tabarin àquele advogado, vingan- Paulo Jaenk e Sl'a,

uma história emocionante, tirada
um dos mais afamados .cabarés" dto-se assim das atividades dele ll!

da vida 1'e3.1. e reunindo os exce-
de París. E' que o adt>ogado está (ConclUi na 2.a página letJ'9. B)lente� astros Umb"rlp Spadaro.

Liliana Tellini e Ermanno Randi,
astros itali::nos de real projeção,
Trllta-se da historia de um jo·

vem. que, desiludido de· tudo e de

todos. buscou viver iSolado da 80-

ciedad'P, em lugar ermo. onde gaJ
vani.zGu seu coração de acordo com

O IIlf!!io em que vivia. 1\'us, ao voi-

________----------.--.-.--------.....-,,+"".1' de um!:, viagem. ele encontra

Viola, uma pequena que vivia na'
cidade, e que tom llm pàssado um

ta1110 duvldo50, pois Está sendo

perseguida' pela policia, aetlsnda de

cúmplice num roubo de-- pneus de
automoveI. O jovem eremita _con

vida-a a vÍv:r consigo, por uns

dias,. pensando tratar-�e de uma

mulher' qualquer. O convite é a

ceito, porque .ali Viôla estaria à

salvo d;.s perseguiçÕes policiais.
Conhecendo-se melhor, ambos aca

bam por s" amarem e desse amor

nasce úm filho. St;rgem.lhes,
en_,tretanto, como obstáculo ii sua fe

licidade. uma série de dificuldades.
e para suplantá-las vêm-se obrig�
dos a lutar amargamente. Cenas

i':l1pre3"Sionantes ·então silo vividasl
mas tudo acaba bem. para satisfa

ção dos espectadores. Trata-se, en

fim. de uma história forte e rea

Ustica, . mais um roeal triunfo

assinalad6 pelO cinemá italiano.
e que conStitue, o cartaz die hoje,
nas telas dós dois cinemaS d� cida

de .

• ,"UMA; NOITE NO TABARIN" ..

Jacqueline Gauther, Jeanette
Batti Denise Base, Jean Parades

.2 Robert Dher�', o quinteto de ato·

res principais que .vivem uma co

média musical das mais interessan

tes já produzida� pelo cinem�.I··;..------..........;----------�-----,_=-----

fr-.mcês, é o outro filme que forma

o duplo de hoje, nos cines BU�9h
e Blumenu.u. Trata-se de uma l'íis
tóri3 ah.lgre e bastante "apimen- r�-c·�-:���!'��A·j�1�!i�ir�S������A���.ti��K�!�B·!�����U�������E��I�.-G.:.!E�'�"��Tir�� I II �

I NOVID:AD�S QUE TENTAM ... · !�
� QUALIDADES QUE CONVENCEM... rl
�� PREÇOS QUE SEI)UZEl\L.. �ê
I �
� ..... S.6 B U E R.G \E'! R ��
� � �. � � Ik �

� Secçã,o de Roupas para Cama e Mesa.
17

:; , '�
�� ��

�t Secção de Rendas, Fitas, Filós, Bijouterias e Novidades... ��
i� Secção de Roupas Brancas, Lingerie fine, Cintas e Soutiens. . . �!.

lavoura, �
C ';:6

ti Secção de Noivas e Enxovais para asamento... I
çãó de terras r:�:�:�:; H sSecç!o ddecBlusa�, SáLi�s'h"PeinAgn�irs", t "(Short�",. "Maillotsd'" eEtct"d' . i

:lO ecçao e asemlras,' ln os e vlamen os o malOr estoque o s �. o) .�
como arrozeiras ou qual� I Secção de Camisas Esporte e de Luxo,.Meias, Gravatas e Lenços.

- ��
quer outra lavoura. ln� ..�

for�ações, :qa :Marmora- � ( A S ABU E R G E R i�
ria Haas rua São Paulo �� , ;

. �i�'1T:"" Rua Quinze de Novembro llr.505. , ��561.. t�
at:I� oc.�o c .o..,'tO.o." o-.c.M�e.eeeAoO IK'I o. .r:-� .::>ao�.�.CCC.::':-&o."..o.n.c.e(J :";

��
.. IIIIiI � �i3i�ai������c.oeo.��...c..a ..�:i.Q.o.ç;.c.{').aioeo.04lQ.o.I)a.:;;a�.���.ui�04Io.o.o.o.tJ.o.1J.O'G.':.;.(J.o.o.,�.�����g-09����ci

PROFESSORES
H. E. f Azevedo

L T D A.
CONFECÇt?ES FINAS PARA HOMENS

dia 13 dfJ fluente

- �'jtriz: ITAIAI- VIAJANru
Acham_se

PRfarra DO DIA
- Vida sedcllEu'ia:

Para .pronta enfreg�:

TRATORES
- o r2pou.so dfOPois

11:1'a5 de trab311w é incilsj;o2n.
sáveL M3s não é �le nescanso

qu.,;, preCisam os que �e dêdi..

('am a .ocupaçÕes .sedentárias
e mO�10tonas; {:E.�.é";:, é'111 vez de

repouso, dEvem. pr" clü'flr re.

Cl'eaçõ.;,,s que pxij;:;m ruo\'1.
menta c :.1tividadp,

Se tcm vida sec1t':l1ária, fH'"
cure dedicar uma Ou duas
horas por dia: a j\}�'OS tspor

Itivo�, passeios•. caminhadas'
e exercício", ao ar Hvre. -

SNES._

I"INKE - BOFFMANN ;_ BUSCH (L. H. B.)
de Salzitter - Watenstedt .. Alemanha.

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

Equipados com' LEVANTADOR HYDRAULICO e

ARADO d� DUAS AIVE CASo

O TRATOR DE CONFIANÇA PREFERIDO POR

SUA GRANDE ECONOMIA E RESISTENCIA.

S. S" tem fe� -=::-1
Então venha passa

las em

IBIRAMA
a cidade PANORAMICA

Hospedando-se no

I> H O TE, L. B E R G
H� que é o bem mais locali

III sado com os melhor�s

lI! quartos e

�o�ima cos::_

ACESSORIOSPECAS
. .

.E
"FORD CHEVROLET _.:,.. Linha MOPAR· etc.

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

CONéESSIONARIOS para Santa Catarina:

Ji
..

"
Rua 15 de Novembro, 983 Fones: 1324 e 1713

AUTO êOMERCIAL IMPÕRTADORA S. A.
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HOMEOPA1ICA
--- DR. llrillCESLiHJ 8ZANIAWSKY==
Méd!c�lj do HOl'lpit:tl NoSSIA SeMara. da J.Ul1i

Consurtór!o: nua JOSE' BCJNIJ;'ACIO N. 92 -� li'Oi.u� z66fi
ttel1 ídt-ílé i a: H'.. BARÃO DO RIO BRANCO N. l>29

C II R I T I B A � PARANA!
..

F.spcdalid"de: nOENçAS NERVOSAS E ME��S
:JoeIli;as da pele: Eczemas. 1!'uruilculose, CoCeira!!, Man�
chas, .esrúulJlw. etc, -·Clltmdulas. }'.,1ta-·de 1'cgrQ, E:KceJt.
"o. {"!ti,eOl B\·"nc<l:;, l�l'it,za sexual, Im:pot€:ncit�. EBterilida
d,', Desenvolvimento físico e mental, etc. --:- Doenças c�ô
·nje:;..s em geral: Reumatísmo, Varizes, Asma, Malária cril-·
'.

.

_ nica - Hemorr-oidas, etc.- ".»: ';,
ATENÇAO: Consulta!! em Blm'llenaU nos dias 2& .• SI de

,
-- cada mês, .DO lIO'l'EL, nOI.ETZ �.

6..�t.""�ot;...�(..:.���-r�":!j;s;.�!';.i..'§..�r��!lo.������";"��M,..1j.��'4"""'�.(':;tslj;;cCíD«S c....

IX

.
.

.

Edgar .Amaral e almir,ante Ma-

xímo Maa-tínelll 'do outro, lado::>.

,Veja D 4u& a BEHOJX ,Econumat
faz para Você:

-
-
-

-

:.:I

-

-

-
-
-
-
-

-

..

ao articulado! um movrmcnto po-
- sttívo em· t')r�o, 'do testíus que
-

_ seria o sr, Gilberto Marinho,
=

v�m dt; ser consagrado mas

ª nas com a segunda senatoría, do

§ I
Dlstrito Federal�

-

1 AUTOMÀTICAMENTE, enche-se
. de água. no seu nível certa () tem

peratura adequada, quente e fria.

AgÓl"a. todavia, chega a. Infor

��Ç3;OI sensacional: estaria seh·

Barco,: VERA
Patrão: Harri Weissenbérp:
Voga.: Antonio· Asstnl

')s/Voga: Wal<lemar Aunuseok
�/iPr:oa: . Edgal' Annuseeíc
i"roa� Edgar GCTtner

2 AUTOMÀTICAMltNTE, pela sua

_ ..'lio 'ilgiradora, lava suavemente

sem prejudicar os tecidos

3 ÁlJTOMÃ'nCAMENTE. esvasra

se para enxaguar, sempre em água
IÍlnpa. uma ou duas vêzes, /.i' sua
vontade.

.

4' ÀUTOMÃTJCAMEN�'E, antes de
cada -renovação de' âgua, extrai iii

'igu<; dil TOUP"" pelo novo e paten
teado processo a

Cr$ 1.148,50
mensais ·

... e móis
_

.

estas vUlltagens!

BOLSA FlfXí'/tl. MHEXALÓ'f

tl OéNDIX Econcmul llÕ(>

necesstte fixQ�õa uo

solo netn rn�tu!ct�:ijo fispetJtilt
.

Trabalha éOm qualq""r
pressão J-e é.gua e- bq:;_1Q··

Uyú-la em quclqusr t.:tf'llôlfú ..

PO_fQ que fvn�;oi1a
(iom t6tJu stibi&rii:iQ:_

Brasil
d!',.54.
do f,lubE' tio

da, Velha durante esta, St-
,

mana. ,tivera .�n(lpu},llda ao !\l{J-!
K;l11o sua fónlla risica. e técnica" 1flfÍln de .()ferecel' tenaz resísten

cía ao lit:!t'l' invicto
Ól'U em CU1SO, }Jat'a

':,fa-RC de passagem,

! ;101' 6xO 11., primeiro tUl'DO.

I Sohre,
.

[i const it\liçijlJ dn onze

prep�r'adQ' por Lino, para .;). en;'
P:ontro do hoje. podemos

contara;

r.�tónfE t':u.!tJ�·Yn� da SENDtX, -90f�I\'
ride piJf .') ano" "". que, E:l1 �u�..,e! l"a�

V.I'�It"'.O_I.(';1 ÇI vó;::u,O"tir·:l U ôg:tlO,.d"lJ�US�""'"
d�poi, de anxaguado, sem (:Ui�arrr,ta�.
Jein quehror botêes, cnvotvendc '5UQ:t"-

AMEl'RICA
Ba.rco: GenlMs CRISTA

'.

KP-�RLA

DOlVIE'STICA
:II Rua 15 de Novembro, 473 - ,F O N E 1 s 3 2

-::!--

ASSISTENCIA MECANICA
NOSSA DWlSA

'0.--'''' .. � ••

Ol.impico
certame . de basquete

a Esportivo Olímpic , no re-du

iJrli,3qu:::1_
E ,1 igualdade de condí.,

Iutar pelo título d::

lado, que ainda e:�tá por ser

desempatada a partid'a que

.as mesmas eqúIpss realizaram

.rIO tl,lrnp,'
.

na
..

Alameda Rio

s'ltuaçâ> das 111a1.; ·B1.�iíóco ...
I do Olímpico.
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S· PAULO. 15 (Meridio.
11,al - Urgente) - O Secre
tário da' Segurança daqui,
disse, hoje, à imprensa:

. "Temos feito policiamen
tó íntansívo para mostrar
aos que pretendem promo
ver 'arruaças, que a' Polí
cia está pronta e vigilante
para reprimir as desor-

1ansão nervosa na paulicéia

Prontil e vigilante
• •

reprtmir 'as

8 policia
desordens

dens";

I
éado senão pequenos atri-

Adiante o sr. Plinio Ca- tos entre os adhemartstas
valcanti salientou que em- e partidários, do sr. Jânio
pregará todos os recursos Quadros. Ainda não foi co
de sua secretaría para man- gitada a' utílísacão das far-
ter 'a ordem e afirmou que'

, ,

o ambiente no interior do
Estado e na Capital "é de
grande tensão nervosa",
não tendo-se- porém, verifi-

�llIe de Ir!e ,.1
Beallsa�se �oJe no Carlos· Gomes
mu �rande espelaento de �aila�os:

Surto de tifo em.

.Itatiha,

..

'F�na'lll1i�nte, será Ievado a

I
de boje, estará super-lotada

efeito, hoje à noite, no Teu- de espectadores, que irão Ie
tro Carlos Gomes, a apresen- var o. seu aplauso e o seu in
tacão de bailados pelas alu, centívo às alunas do Conser;
nas do Corrservntórto de Mú- vatório de Música' "Curt H?_
Bica "Curt Heríng", cujo. es, ríng", que hoje representa um

petãcutc, conforme já dlvul, patrimontc cultural e artístí
gamos, vem nespertando in- co de real importância para
tensa �SDectntiva e invulgar Blumenau..
entuslasmo nos meios sociais
e artfsUe.os da cidade. Como
dáS ocasiões zntevicres, a exl,
bíeão das alunas daquele
Conservatõrio, na noite de

hoje, promete revestir-se de
complete êx,ltc, tanto mais
que as oxfmías baílarínas
clássícas daqueln corpo do;;
bailados vinham foe empragan,
do li fundo nos 1'!·\lUS ensaios,
com ':l intuito clt, apresentar
um espetáculo digno de a, Nova Iorque, 15 (UP) - . sr. Foster Dulles e outras

plalls�i!. dt? l�ÚbJjc':. blurnenau, James Kemper, embaixador' personalidades anserlca
ense. Bera ".em dúvida uma dos Estados Unidos no Bra- í nas. O embaixador decla
verdadeira nr-ltc artística de si! chezou do Rio de Janei-

I
rou que não voltará ao seugala para, ü Ca:rlos Gomes e

'
.

<:>
,

tudo leva a crêr que aquela ro afim de conferencIar. posto senão depois das e-

casa de diversões, na noite' com o secretário de Estado, leíções Iegíslatdvas, ameri
canas, . a 2 de .novembro.

tranHnltido em comum pelos çn�

r
Frizou: �Ainda nãO escolhi (} Ga

nais 3 e 7, u. S:'. Jânio Quadros cretariado,' conforme chegou n :n,o"
pronunciou br�v� palestra. C')')l{\ ticiar·se".

'

era "1e esperar-�e ioram tom'1'llliJ
.

A POLICIA COLABORA .

medidas severissimas� não se revé-, s, PAULO, 15 (Merldio�al) � A

i::Íl(}O .0' lU�l!r lia enh'evista, .i.ue respeito da participação. �o Depat"
na(" '-t_ re:llizada m:t1� LOS estuchn,: t,lmento dê Ordem Politica e So.
da PRF-3 TV, nem ó:t Record. daI na apuração do pleito de 3 de

.Em resumo rfirmou que nere"'- outubro, a reportagem ouviu o ele.
fil categotieil.��nte na vtto;i'.Ia•. .JO'l legado Antonio' Ribeil'o de And!!:a
sic',erE I,,�o-se ,eleito de chefe 'do Serviç� Especial de

,vigilancill que acentuou: A iunçãOi

Saot'3 ·.·�atar'l·na mostrara' ao
��:�ii:r�:!a�:�ic�oe ::t�a:e��:�

fortes contingentes tia Fon;a 'i.':,- res positivoS que configuram :11<
blit�a patrulhando as principais sociedades a que, servem como dos
vills. A c!!valaria !ambem saiu ii negativos, .nos quais lhe cumprE'Esteve on�em a tarde, em ru;!, (I m:smo acontecendo com. 3S •

� I � Ih
dar coibição em todas .às SllilS mli'visita n .est3 lDrnal, I') nO:i.;:J \'i:,tura� da DOPí'l.

pais a e eza e suas ID'D 'ores nifestaçôes contr�das aos interea�confrade, jOl'naliSla Bdl'" Au#
.

ses do Estado.
.

gusto da Siiva, r�. ','l'Eentallh� 0' (jll,Wlé's se ",,<,entrara
.

'. '. Escl.a,rcceu então, que' para e�'t.;rda Agên�i.; P.' ��ina·.i de Pu. prontidão.
bem preparada parI .os eventu'i�-blicidade Ltd,,,,, Je ',fio p,'tl- A fim de evitl.U' que eieml'ntD�
dadas, procurou conhecer os re,ml-10, tendo per::nr'L'jdo tOdCiS :13 lJ,'eresslldos na perturbação da OI

.

Atravéz dn realização do concur-I Contando coni o 11l?ÜÍO. da maio� Úldos elCltorais, Visando principl'lldependencias (l-9ste diário, e'e de!]1 se infiltrl2n1 entre as duas fa,'.. so "Misg Santa Catarina 1955". o ria CIOS .mi.tnicipios cvtllrinenses, 'o 'mente I�sclarecer à imprellgla_ jácuja visit:t colhf:t1 .as melh(k. t],ks, proVOCllIl'!O Cf nfusfLo e -iit€>. nosso Estado most:ará .aos olhos Concurso ""Mh;$ Sama' CaÚú'ina, que a função de t'purar eleil106,res impressões. AgrudL'cen1üs plls.sivcis conflitos. " Delegucia dn dc todo o p!).is, n. envoJ'1Tente beleza 19:55" marcari. época nns anais ,so.., �ompete .à Justiça Eleitoral.a gentileza com que fomos Ol'cC'm Politica e ",cc'ial agirá -eU!!!'- de SU.!lS illulh?res, IGuras, ruivas oU clais do nass'l . .Estado, 'proietando-
.

• ENTRE 20 li: 25, os RR·
.
distinguid�g. g:cam�nte. morenas. se como um dos mai� perfeitos cel,'- SULTAnoS

�:�:!:;.���=::�.en�;;:����:��:�:��!Z;::�::=;:i��, ;�;:�!�:�t�;�����e=;:��sc� ��ir��!:i��o����r:::ye TI"!I Madrid, Montevidéo 'M:nnaus e Rio 25 do corrente mes de outubr'l éAUTOMO·VEIS, A' VOSSA DIS POSIÇAO de Jnneiro àlélll
1
de �Toilletes" que' o TltE divúlgará ; resuIta:Io

fdtás com 'tecidos l'JanglÍ.· e 'Re� íinal do pleito de 3 d� outubr."
naux, tragas' c.sportívos ofereddos Até receber o último mapa, o TBE
pela "A Model::!:�: . maquilagem irá distribuindo os resultadoS J:r.lr,dos renoma(f,·,S c�t!,J.:,elecimentos de ctais que tem em mão •.beleza "NlAS!' dI? Sã,,'

.

Paulo� JANIO GOVERNADOR F
estada de 'urna õ..,m'ln'J. no mngnifi- l'R�FEITO
co Hotel Ami.lzona'l; u\:m ÕbséquiO
da Prudench c ·Capltaliza<;âo. ·e

mais uma intitudndCl de. 'brindes de
real valor.
A lmprensa catarin!1nse$ está

pr�stigiando o ermcursrJ.: :I:azendo "l

coberturà publicifárill de' 'todos os
pontos necessários, j Inesmo fazen
dó as estações de Rúâl0.
Inúmeros clubes' do interior já

hipotecat'a.m ll'lHeiurl"dadp' Áo mtl<.l'-
no '�mpreeru:iimento dr> ',Clube do
Penhasco,

'

lil tudo 110S IeV"l. " crêr q\le o Con:
curSo "Mi.� S:mt:k Cátnrina 1955"
constituir.,se·ã na nota máxima d..
atúalidade s;'dal barriga-verde,

S. PAULO, 15 lMeridiona1) _-, l"ALA ·TANIO
A .ituação continua tensa n)!sta I S, FAULO, 10; :Meridional) -- (J
capital. A confI.'J.:\r) €ót"bclecida' sr . .!,.mio Quad.:-,?s fol ouvido peL'l
em torno do pro ".:we' suc'essor do" '1'"l':;',l:'1io c mqsttou·se muito eau·
prof. Luca, N, GarcIo'z no governo te!"l'.0' O p:r�feito de S. Paulo en'
<ie S. Paulo (',,!opou.> {IS LorrcligJo- con�Ta-se em lugar niío identific.<
u;;rios dos srs, A;lh!?m"r de B:.tl'· da. �ppetindo um chavão d!es() I"
''os c J�"lÍo QWtdl'oS em duvida. um Vet, de m!s: ?l:io sobre' seu PR"
Os l'leitcres janistllz ::>creditam qU8 rade,l'o procura-'1.do ocultar-se à·ml
,fia os venc:dores, l'n(jmmto os tl- rcpnrt.'r'Cs.

r

dhemarist�s tambem "'SUio cerLJ,; (lu'em à noite num progr\i'np.
de que ganhar,1m }'."5 urnas. Opa.
liciament1) do centro fel intensifi-

d�s intenções que ainda pÓ'
deríam subsistir'no fim da
conferencia dé Londres' A-

Apuração particular da policia J�:���:��:!�:f!�:��§;�: E::;',��u';�a(!g';;�:i�)da
'.

.

O
'

.

com o chefe ' do Governo Ah3nç� SQCH�l _ Tra�alhlSt':t

que deu a 'v' 1- t'orI-a a' J 'uadr' oslf�anCêS corri uma total con-:I���r�J�a:l��;��e!�to�,ÍO�;��.

•
. fIança. .. respond�ntes. a 1.964 secçoes

-_...
. .�

.....

EMPREIA· fORÇA E. LUZ SANTA CATHARINA
S.' A� BlUMENAU

. ,

Aviso deJnterrupção de Energia Elétrica

Interrogado pelos [orna
listas, Kemper expressou
sua convicção de que o go�
verno brasíleírõ está . em

condições de' fazer face a

todas as suas obrigações.
Acrescentou, fazendo alusão
às eleições brasileiras, que
o g I zerno se beneficiará
provavelmente da simpatia
e cooperação do Congresso.
Deoutra parte, o embaixa
dor norte-americano deplo
rou qtw, em junho passado,
o preço do café no Brasil
tivesse sido fixado em 78
"cents" a libra peso. Quali
ficou essa decisão de má,
afirmando que a mesma ti'

nha acarretado uma 'acu
mulação dos estoques no

Brasil, enquanto que os

produtores colombianos se

Conclui na 2.a pãgIDlI:'letl'a G)

xüíos ou serviços sem :fontes
de receita corr,espond'entes.
Por outro lado,' a .

l]J.ú-:o ja
mais pagcu a cota a f.1hO. rAã
.obrigada pift· lei e sua dívida
para com as, Instítuleões de
previdência se eleva hoje a

quinze bllhões de Cl31.'!Zf.'iWR.
No IAP1. p::r: exemplo, os
aumentos dos' benefícios> l!ie.,
ram acarretar de.ficH. WH·nfi.'Ü
di';' 1 'iii milhões de cruzeíros,
portanto, tornando.' i[.\&n""�"'n
táv<;l Umu situaçáo que 'Já
Era 'grave.

O �,r••João Carlos Vibl,
-

que
foi escollíído pars pstm�;n' fi

problema doa p!".Rvidêneia /i;l",
cíal, deverá elaborar plhlif).�
iutU.l'Ofi: para a exeeueão, 'ri
longo prazo, com medidas UI'"

gentes, de emergência, PM',fI
salvar as autarquias' que, prn;
tícamente se encontram �'t:'.,
portas da flllênda.

PAGO-PAGO, 15
�

.

O navegado!'

los EE. OU. O elobaixador Hem-per

Convicto ele que? Brãsilestá em

condição ele cumprir asobrigações
,-:. .

VISITa

------_------...---------

Pode Q situação
fransformàr' num

., .

·.,caos
Evenlo . dos mais· raros
nos anais da aViaçã,D

, Completou ontem 25 anos I lente dlE';:'('<"iC;ãc de esprriro
de relevantes serviços pres- e grande srmpar ia

. pessoal.
tados à Varig, o sr. Rudi Revelou-se i.rn Lrtalhador
Schalv, Diretor do Tráfego incansável das l:� nas eh
da re�eri�a Empre�a � um

I Varig, n� �,oln'irfl, dá H10
dos plOnelros da aVlaçao co' i Grande (10 S;,J, ; ,lUdand,) a

mercial em nosso país. l constrUI': .�', i' lir'{ rces d:t
Nascido a 28 de setem-! 11053B. Ln.?.'!' aJ1\l[p compa·

bro de 1908. filho do l>r.l.nhia dE naveguL,é1c aér .;:!'.l.
Frederico Bernardo Schah 'I GerenCI'J 1 v:1r�..;, de S!l,5
e de D. Adolfína SchalY, ini.. agênciq�, cntr'Õ t.S quais �,s

ciou sua carrelra aeroviáril'l {Conclui na. 2,a pfi.glna letra Dl
na Varig, em 15 de outu-
bn df.. 1929, Ctm 21 '1110S
de idDde. Trab'llhou àrdua
mente, na época em que a ?'

',dação comercial brasileira
ainda engatinhava, ou se·

ja, l10 tempo do d;::·spacho de
passageiros em hídroavióps,
quando atraves�ava o rio
Gl.\'aíba, em Pôrto Alegre,
ãs 3 hora::: da madrugada e

quando um só Ít:ncionário
executav; o �':-,ibljho de vi,
rios. Füi. D S '.'. Schnly, a·

gente da Vm ig l'a cidade
de Pelotai, por v<.idas -anos,
tendo ali �ü>:xa:in muitos. n
migos, tHefCe -<1.... ::ua ex;::�'

Washington; 15 (UP) tados Unidos de�erão íme- te do corrente mês afim de
Mike Mansfield, senador diatamente suspender todo participar da reunião dos
Democrata de Montana quo auxílio, aguardando poder "Nove", reunião que deve
regressou. de uma viagem reexaminar sua' política. rã,' apoiando-se nos 'traba�
de .dois meses p�la Indo-, Preciso�. que 2�, P?r cento lhos técnicos, ultimar as
China, declarou ontem _ em do auxílto econormco for- decisões da conferência dé
seu relatório à comissão neei Io pelos EE. UU. foram Londres. Declara-se
008 negocies estrangeiros para partes do' território circUlas ingleses bemdo Senado, que a situação hoje em· poder' dos comu� formados Que. .a atítudEi'é tão séria nO' Vietnam que nistas.' muito clara

-

do presidente
"J;l0de. Ste transfr,rm1art "numa· Ultifmas �ecidsõeL·S daa· I do Cmselho F):'ancês e ',o
caos lU erno f'ümp e o . cou ereUCl<'l e ou 'l">eS voto resultante. dessa atitu-
sf'r..ador acrescentou que se LONDRES, 15 (UP) de na Assembléia nacional.
o regime nacionalista viet- Anthony Eden partirá com dÍssiparam todas as segunnamita desmoronar; os Es-' destino a Paris no dia vÍn-

----- - - .--- - --- ----_ .. _�--

TeDla a sUuação em SãD Paulo

('ado. Nos"n reportagem obsúr'on

RUA
fi lJ lJ 1\'t Fi N A '(J

xv DE NOVEMBRO, N'.o 92 3'.
SANTA CA',rARINA

COMERCiaL· ·YI(IRI BRUNS· S. A.··

4 N UNe I,E M
NESTA 1fOLHA

,
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