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A eAtraordinária vibração do povo carioca e paulista
.

á che- Admiráveis palavras, tiue encerram a verdade eterna do cris-

gada do.gt;ande Presidente norte�am�ricano não 56 traduz o aprêyo tiallis�o, na defesa da dignidade humana contra qualquer forma de

· dos brasIleIros pelo General da Vitória, agora transformado em apos- opressao. O� Estado para o homem e não o homem para o Estado;
.

tolo itinerante da paz mundial, como também revela, o. quanto nos o homem livre .pela vontade de Deus, com sua personalidade intan ..

.
acham.os identificados com os ideais do panarnericanismo e das li-. gível e. seus direitos Ímp:escritÍveis, eis o enunciado dêste principio.
berdades, democráticas. A jusriça Social predo.mmando nas' relações entre governantes e go-

vernados, a Democracia contra o totalitarismo'.
.

Reafirmando sua disposição de lutar" inclusive, contra a' dis

criminação racial; está o Presidente Eisenhower autorizando, ina

pelávelrnente, a .elirninaçâo das últimas barreiras do preconceito de
côr existente nos Estados Unidos" uma excrescência inconcebível
encravada no coração daquêle imenso centro irradiador de progres-

.

80 e liberdades individuais. '

'

Êste. será o próximo e grande triunfo de Dwigt Eisenhower.

E a melhor glorificação de Lincoln..

, .

......

Deve, ter sido muito grato ao coração do velho soldado e es-

.. tadista verificar que o atribulado Brasil de outrora, entrado, há.. 4
anos, no rumo de seus mais surpreendente progresso, desfruta hoje,

· também, as mais amplas regalias do regime democrático instaura-

do no país.
Se ainda restassem dúvidas quanto aos altos objetivos da visi

·
..

'

ta de «Ikej> á América do, Sul, bastaria, para dissipá-las, a leitura da

«Declaração de Brasília». Este documento histórico resume, em seus

4 Princípios, tôda a Superioridade propósitos que anima os dirigen-
,te.s máximos dos países lideres .. Estados Unidos da América e Esta

dos Unidos do Brasil .. em sua politica intercontinental.
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"""

ao Só Canetas Ferroviãrio e o Leitor

Fábrica. de .. Calçados
II�\V lfi 11211A\IL

Também jóias e relógios de qualquer espécie o amigo com

prará mais vantajoso na Clínica das Cane�aB: '.

.

Dispondo dos mais competentes proflssionais da praça para
concertos de canetas, relógios e jóias, a Clínica das Canetas aten
de mais rápido e fornece serviços melhores por preços razoáveis.

Para revendedores ela dispõe sempre em estoque da melhor
tinta para canetas - «Quink> - bem como canetas de qualquer ti.
po e marca. E' representante das afamadas canetas - ({Compaerors _

as mais vendidas no Brasil.
Também fornece 'carimbos, desenhos e clichés.

Faça sua compra na

A CLíNICA DAS CANETAS
Rua 15 de Novembro, 1462

.

- Caixa Postal, 640 - Fone,
B 1 u me nau - S. Catarina

Atende diáriamenta das 8 às 12 hs.

Hua 15 de Novembro, 1434

Aniversariantes do Mês de Março

Dia 2 - Raul Rocha, Guarda.
Euclides dos Santos, Trabalhador.

� 4.- Lucio F. Claudino, Guarda.
� 6 - Pedro Guerreiro Sobrinho, Vigia.
:. 7 - Genêsíe Linhares, Guarda,
,.10 - Francisco A. Silveira, Trabalhador.

. Aos aniversariantes os nossos parabéns.

Diretor:
LUIS REIS

Dr. Heleio R. Fausto
ADVOGADO

Rua 15 de Nov., 572 - l° ando
(Altos da Casa Jaraguá)

BLUMENAU

Cantinho das Donas de Casa
VÂNIA·

Y!.atacla�· p.,all"a· o V.elLão
partir de
de couro

Salada De Galinha
Ingredientes .. Sobras de galinha. Môlho de Maíonesé.

batatas cozidas - alface picada fina - alguns tomates. Manei·'
ra de fazer � Misture as batatas e as sobras de galinha já
fora dos ossos. Tempere com o Môlho de Maionese. Bníei

, te o prato com a alface e os "tomates. Sirva de preferência
gelada. em pequenas porções.

.

Dr. A D E M A R LUZ
Advogado

Escritório! Rua 15 de Nov., 340

Fone 1601

Hesid. Rua Paraná, 8 - Fone 1602

Dr. Fernando L. Heus�
ftt.Htutt> de

Olhos � Ouvidos .. Nariz e Garganta
R9mo;ão dI corpos 8xtranhos oeulares

'

nua 15 de Nov., 11:�5 - 1° ando
(ao lado da. Caixa Econômica}
'Telefones: Cone. 1232 - R es, 1671 .

1 j
e

,.,a

\.

nOB' Estados
. nela se

o Filho da Rainha Elizabeth
nasceu o

marido" o
soberana
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·Rodoviárias e Ferroviárias

CONSTRUÇÕES
- Serviço de Terraplenagem

•

Blumenau • Rua 15 de Novembro, 1344 · Fone: 1479 • 5. Catarina

COISAS QUE ACONTECEM
�--�-----------------------------------------------------,---------------------------

WALDIR WANDALL Very good, very goodl It is a most ímportant persona-
lity oí tbe world!

.

cortando

Não há de ser nada, são coisas que acontecem ...

Um" Milhão
para percorrer o comercio e verificar, ínespera ..

.

. damente, quem não expede Nota Fiscal. A ação .

.. ríscal será Imptacavel.
j

(
/
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venha buscar
c o N S T R U ç Õ E S

Serviço de Terraplenagem
((j �I) II M 113

>

lld A'-'
�f)nstr-u't()r-a Im()biliár-ia l3r-a§ileir-a J.�.

9 de Julho, 160 - 90,. andar .. Sala 91

I
i
i
I

rr
t ,

I
--.

fi
y
.: São P a

Geraldo Luz ravilho�amente. Cada ano volta, ínílexlvel, ímplacave), com

•. ,Aproxima.se a negra época do inicio de novo periodo
novos livros e com novos preços. Raspa 05 nossos bolsos

escolar! >

os nossos bolsos já quase vazios, e desaparece. Gomo po�
encanto.

o

.: 'Ne'gra, sim! Mas sõmente para mim e para ti! Para mim, .. -

o

-_ '", o

o

.'
-'.

'

o

'porque pertenço a àquela cla.sse especial de estudante que
Até quando permltírão os. no�sos governos � prática de

paga 08 prôprlos livros dtdáttvos; para ti, porque infelizmen se�elhante sl�ema? Atê quando este atentado, .este verda

, te pertences àquela imensa maioria dos financ�il'amente des� del!O assalto ft bolsa p.0p-ular obterá o beneplácldo dos que

raleados pais brasileiros!
estao trepados nas posiçoes de mando? ,

maior' (onfôrfo no lar
e menos trabalho na cosinha, o

,NOVO FOGÃO ».:
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E agora]
A 'prestação 'de contas do governo do sr. Juscelino Kubitscheck

'

-.

'

fartamente documentada, não deixa dúvidas quanto às l'ealizaçõe� •

levadas a efeito durante os quatro anos passados.
.

Diz que acordou o gigante e realmente acordou. Não sómén; ,

te o acordou, mas fê-lo levantar do seu «berço esplendidos e ea

minhar a passos de gigante, percorrendo em tempo récord desde o

Rio Grande do Sul até ao Território do Acre.
.

.

Em todos os setores administrativos, se sente a passagem"
não só do 'gigante representativo do Brasil, mas do gigante Jusce-

"

lino, Indústria automóhilistica, Petróleo, Energia Elétrica e Atômi. '

ca Estradas, Siderurgia, Marinha Mercante e tantas outras coisas
ne�essária8 ao crescimento da Nação, além da obra que, já o imor-
talizou . a profetizada Brasília.

. .'.

. Companhia· de ...Canais e

Estradas de. ferro da
."

.:
"·o"_ •••

Carolina do· Sul
]DERGEN OTTO BERNI!R.,

SALSIMA

'No dia l° de Outubro 'de 1833 haviam sid�' com-

. pletados os 218 km ·ela linha ferres entre Charleston e Hamburg; Desde os tempos do Imperador Pedro II, que jamais o Brasil ',.
na Carolina. do Sul,' estado americano, .'

sendo que' naquela época .e�- .
'. ,

ta era. a maior. e mais. longa ferrovia. existente no mundo. A cons- teve tão grande impulso co�o atualmente.
.'

truç�9 desta estrada deferro havia começado. em 1829, e sua en- - E' por isso que pergunto: E Agora �
trada em servíço deu-se num curto trecho em 1830, em dezembro.
Sua primeira locomotiva foi o «Bom Amigo de .. Charleston». Foi O que fará a oposição, tendo a frente um homem superado, :

,esta: fertõvia a pioneira mundial do transporte de
..
correio.

.

,com uma vassoura na mão a fazer as mais baratas das demagogias,,'
,

. ,: Sobre .: esta ferrovia Ji�9u-nos'um descrição de um viajante da-
sem 'programa definido, apenas cem ameaças e promessas vãs?

'

quela época, que percorreu toda. extensão da linha, entre Charles-
.'

O candidato Juscelino apresentou-se com um programas de i

ton, porto de mal", e 'Hamburg, ddadeziflh.a situada nas margens do metas 'é as atingiu. Quem quizer agora esnaeguír a maioria de vo.. :
rio 'Savannah, do outro lado de Augusta na Georgia. ..' t08 para eubstituf-lo que faça' o mesmo.

.

1

i

Conault6ri�: Trav. 4 de Fevereiro j
::1

Fone 1433 1
1
j

Residência: Rua Hermann Bering J
, .. 1

"1
"

.... ..........
. I

......... ·,,1

"Bolos

Dr. Afonso Balsini··
Especialista em Doenças de

Crianças'"
',"

::-
'
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