
Austregcsilo' de Atahyde

Faz cem anos na tarde de tara com ''J.' famoso mestre da
hoje, Frei Francisco de Mon- tribuna sagrada que dela an

toe Alverne pronunciou na Cu- dava afastado há dezoito anos,
pela Imperial o seu famoso vencido pela cegueira;' qtlle
pro'll�girico de São Pedro eLe retornasse para honrar Q San�
AlcaIítara. to do seu onomástico com 'um
O Imperador Pedro II lfi';� I1úVO panegírico',

'Mou!", Alverne aeeítcu e

pr-oduztn a grande peça Que
as mtíologias recolhem como

s,:=udo das mais b..las página$!
do púlpilD brasüero,
Quem, leitor dessas antolo;

gías, esqueceu jamais esta imo
precac;ão angustiosa:
"E' tarde! E' muito tardel. ..

SE-ria lmposaivel reilonheC'êr
um carro .de irhmfb ll'=ilt'l:"
púlpito que há dezoito anos

é para mim um pensamento
sinistro, uma recordação afii�
tiva, um fantasma ínfenso e,

importuno, .a pira em que ar=

deram meus olhos e de",
gráus dleJldi., só e soo

O para esconder.me no l'eti'l.'O do
claustro"?
Monie Alverne é a culmi

nância do pú�� brasi;'l;ei'f"G
depois de Vieira, que deve s�r
também contado ,-,ntre os nos,

rarn submcrg nd; ,� seu, oCU.· ner'gia para aquela zona, a, tu.to, pela Prefeitura, era S-O� inundação, em todo o Vale do SOS.
pantes eram salvos com bati>" char-'ile submerso nas aguas. licitado pagamento das passa- Itajaí, computando-se a-s la-

gens, a titulo de ajuda aos 'louras destruídas, mercado- Ele considerava a eloquén
tripulantes. As reclamações rtas nos estabelecimentos co;' da "uma vereda escabrosa".
faziam.se ouvir de todos os merca:s ·e máquinas nas in- Poucos, no entanto, a percor;
ledes. dústrías, acredita-se que os reram entne nós com maior
Diante da situação, a re., mesmos' atinjam a casa d'JS aprumo, dignidade e beleza,

portagem d,;,ste jornal entrou 150 milhões d'e cruzeiros. Aqui consigno, neste c�n�
em contato cem a Di�toria tenárle, os testemunhos de
da E. F. S. C., soltcítando-Ihe F A ( A M

minha admracão pelo grande
que colocasse à díspos cão do pregador a quem de justiça
povo uma composição ferro- ' se há de considerar também.

\'!ária, para cobrir o pereur., SEUS ANUNCIOS um dos mais nobres exempla-
'50 entre Q ba�rr.� de Itoupa- NESTE JüRNAL res da-vida intelectual do Bra..
va Sêca e o centro da cidade, sil.

f�i�í;��. ���t�:��t�f1!� f�;� J -Ic'·-a·--PIT'ULO -IRa 'G-I�CO----0=-8--::atendida com a melhor

boc:.1vontade, passando esse per ..

t?���a c�� ���!��p��a;Ul�: HISTORIIl D� BLUMENftU�rídade.. Até então, esse tra,

[jeto era feito a pé e em bmc
klões, eis que a rua fôra see- I
clonada pelas águas em qua,
tro pontos diferentes. O aces- i
so a outros bairros oontintlou

I Blumenau vive, no momento, horas de tristeza e flesola
em barcaças fi a pé, por abso- cão. Por vários recanto.'> da cidade, nas partes baíxas mais a.

luta falta de outros recursos. tingidas 11eIaS t'llUudações, observa-se um espetacu10 Impres,
T( dos cs transportes coleti- I stonantn de devastação e ruínas, sobre cujos escombros cen

vos já hav am cessado SU�9 terias de familia" humildes choram e Iastimam o saeríneío
atividades desde a tarde nu. ínutI de tantos anos de trabalho perseverante oe, llonesto, para.
terícr. Muitos carros e eamí, a conquista de sua feUd ibde: de ter eonserutão seu lar pró
nhõss que se aventuraram a prto, de ter amalgamassaüj a grandeza, do seu futur�' e, dus
trafegar pelas rUBI; cobertes seus filhos. Em dez ou vinte anos; de lutas, renuncia" e sacd.
de água acabaram fícandn dos, foi destruído o produto do seu trabalho, que lhes cus

presos netas e, :ma'!; i'arde\: tou suór e Iagrtmas,
sUbmergind:o completamente. Esse aspécto desolador que a população bhnnensuense
O trfú·:;go com outros mu- hoje v:ve ficará gravado como um capitulo tl'ug:eo e memo-

.nicíplos, tanto pelas rodovías ravel d.:,t história de Blnmcnau,
.

'C:ÇlnO pela estrada de ferro, Mal,;; do que nunca, na dolorosa fatalldade que vem i!e
ficou Igualmente :'nterrompi. 'se abater sobre o povo. blumenauense, cabe aos poderes pu=

"do">em consequenéía de ball"- bl!eos federilis chamar a si a� .a.t€íllçõe� !Jara qu-e.� venh�
��' "reíras caídas em seus leitos e minerar 1) s{}frlment<> das famílias humildes que falaram a

5°, dç$t1:ui!lão ,eh, pantUhões. ; ,I mercê d{l aux'Ilo de seus se;�elhant�-s para, a reconquista do-
Nos bairros .operárIOs, com •.) que representava -

a sua ��heidade: • ,:El>;>"'t> ll(>'I!j)I 'traba1had'Or.,
Vila Nova Velha e Garcia honesto e generosn, que Ja deu dem,onstraçao da. sua humanl.
inúmeras cagas submergiram' 11

dade em eventualidades illentic.as, �omi} brm .atesta j)I drama

completam-ente, sendo em pungente �as !,acas dos l103S0S I.rmaos norde.'ltmos, atendendo
Blum,enau

.

os ',que ma'orc,s a<;?: se� apelo, ue ang-usúa e. sofrunento.. deve lnel"e�er o apoio
pl'ejuizcs sofreram," dada .

a, Dao so do" pod�r�SI. federil!S, mas tamp�m dos lH'ollnos go_

inutilização de mobilias e ou. I vemos: dos mUlllC,plQS da Vale do !tajal.
. .

iro> va1or�s. .

E' chegada o momento em que. os scntImentos de gO'bda.

P€Io ri.'). (ra :frequente ver- � r:edade huma� devem ser ll:nst.a� a 11l'OVa, quando um povo
se anitnais mortos pa.ssarem VIve I) seu mal(ll' drama da l11SitH'lR. '

boianáo, iorl1ec.�ndo a impre..,� lao",o Quad-r-O-s�d-e-r-ft-u-p-a-n-�-,-'!II--'-""_-são bastante dolorosa de qu� U Iii.., P
naa zOnas rurais Os estragos

V·
-

t
'

C hnão foram menOres.

151 ara am'psCabe assinalar (lU':; as cul. ((
'!t�.�se::ne t�dg��' r:�ffi�: ��p� ,

,
'

raro destruidas p-e1a enchurra. E1-'"
iIÇ

da na.:; partes baixas, ou pelo Isees»' em arlsforte vento qu'C soprOtl duran.
te todo' o dia 22, $E:xta.!eira,
tudo levando .a crér serem de
extrema penúria és mêses por
vir.

calculando�s'(! por alto <JS

prejuizos oca.'l.ir.mado.'J p€la

Em conjunto a inundação
publica suportada pelo Vale desde

na ultimo página e .em página interna

•

RIO, 23 (MerIdional) - Se
gunda-feira, a bordo d'o "Con
te Grand.e" seguirá para a

Europa o sr. Janio Quadros,
praticamente eleito governa-
dOr de São Paula. O sr. JanÍo
atende, com, essa viagem, um
convite do burgomestre de
Paris ('::l' prefeito) para v'sL
tal' a capital francesa. &::!gun

assim, aqu21e surrado capote
que usou durante toda sua

campanha eleitoral, por cima
da camisa, puramente.
.

Sabe..se que o sr. Jân10
Quadros, .antes de dec'ldir
viajar, para a Europa, nas pe.
gadas do sr. Carlos Lacerda,
consultou o famoso quiroman_
te Sana Khan, que previu sua
vitoria nas últimas eloeições.
O adv-nho indu teria dito, em
nOVa precti��ão, que Janio s�

CARGAS
Para Joaçaba

I
do inibrmações, Janio man-

EXp:rUliU :eIUlIU�lIal1enll. L14... dou confeccionar elegantes
Fones: 1620 e 1752 roupalS', inclusive um sobre..

===�==::::=::'==::::::':;::'=_ tudo de peles..'_abal':don,and�:._2C&����:���: �J

nseeJicional a.eh8.-!le assina;
lada por u.ma. seta. No alto,
n de outubro de 1911, que
atingiu 16,6D m., com ra.pi�
da ascenção e lento deeli
rio' Segu<e-se a de novembro
d-e 1921, q� atingiu l!NiO

ID. Subindo, tambem, :ra�' do um máximo de 11,88, bu
pidamente para entrar em seja 72 centimetro a ntenos

dec1inio mais lento. A ter- do que a. de 1927 e 4,72 m.

de de 1911. As outras são
ceira, .ou seja a atual; em

as de' 19331 1939 e 1948,
linha mais larga, suhiu e com 11,20 as duas primeiras
desceu lentameute� atingiu- B 10,'10 a ultima,
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\

I
Representante exclusivo para Santa Catarina de Acham-se a disposição des SI;S.ímporbantes fabricas de tecidos - lã _.:. rayon -- '

precisa de modo ativo. independente. falando nortu- crítório desta Sociedade, à Rua 1'5 de Novembro nr.

, -p;uês e alemão para viaíar à base de comissâo e diá- 300-332. os documentos a que se refere o artigo 39·
! rias. Carta de próprio punho ao" cui:'ados deste ii)T" do decreto-Ieí nr. 2.627, de 26 de Setembro de 1940_
�, nal nara "ViAJANTE � indique referências. Blumenan, 10 de Outubro de 1954.
i·_.�_ \ HERBERT WILLECKE

�-- '�-f� l��--

·

......__D_ÍI_.e_to_I_'...;,...;_.. _

I PROClII!!-H
anos para um� rami la I j , �.3 '

_
•.,_- P -_I -

f- I
f ga-se IJOTI1 oraena...ro.

eni ;:;ao � alUO. ln ornla- i I -" _

J �'

ções 11.0 Hot#l Rex, 3-

I' TI ,nLorn:;.paço�s�: .� r. d
o e

I(... 1�"''''! !"I'lnl - Olha .h_",U a ---

I parramenr., , . .,1.,), antes

I� R 'D •

�

Ii
-_

-,

�

l ,- r ua 1: aragw.

',- :::-;;:-:\ :;�'Ir- � (A S I Ã �
-,

N:ESTA FOLHAi!
II Veu ...

'

FSe um carro de

r� '��--II! passeio tipo antigo, em

�. VE N DEl E I,. I otirno estado de conser-

i I vução, sujeito a. qual.
1, draga. tirando ô mS. I I, quer prova- preço base

I - • ., Cl-;i;j 35,000.00. Informa-
i 0<3 :'U"e15. .Pi Il'J1''-':. l. I -

.

tá
.

ii 2 Ianchas Y.'il'<'l. transpor .. i coes com 'ti proprre ano

I tf> d:?- areia. I i U ru� Sã.:. P�ulo 140H

li, 1 bote motoríz ado nars

If
I esquina v 11a Nova.

:'L

' t. � ..v . .:;".!"� 'N' 'p\ ...t

t_
reooear lanchas. tudo, ;.,._-------------.;.:

i-. em perfeito funciona-

I :��ntc��;��;;�� ��r�:'el� i J 'fande Oportunidade!jl.�
Paraná: Acefta·;e tn,"',I SI í v'l -t '

,.

d'I _
. �

li'
ve tete-se um negocio ue

..:'01' caminhão ou au; ..> I I Spd'" 01'1[ lhad -'t a', p -s _

I
v, u,> -, • .L\ o .. a OS, SLUmovei. .r.-. reco a corno:-

i nar- 0m Itajaí __ Ri.U'I i-I do num d·1S melhores
.

I
CÜ!'.ib:.;:rüí nr. 67 o C,::. i!.l ...ponto� da R�a São Pau-

1;0 ..
'

<:'''''''' 'lI' 1 I i, ro. Informacões com I)
OS i.ili , ti(_; - .;� one .:J�L. t fi �, ..

<

i' proprietano na mesma
� =

-

��,=��o��=·-..�-·-��,fJ rua n.o 1409 -_ esquina

ti Vila Nova.
A

rfÕJT::VOO�SfIII,=- . c.

f ;:::�!i !�L�VIP�IDA" .: I t lOT-ES 8> VENDE..SE
I .e, :'!:,<:;;"lah.<.aaa em ROU., I

e=
.

B' d
'_:iS para ·_;ruH·,�;:lS, .srm- 1 i

I 'q_l!-0dD3� etc.' ,l�eai.lzad.a I' i.
V{�lt.d(··3(' di"C'rsos lotes,

, • I
- a - Rua (-:Oi:15, sita na

i er.ü 1'011'(0 cenrrar da 'Ir II Garcia. Informaeõest sínha cidade de Itaiaí II ;ty'
-

I rua Hercílio Luz '�4 j i com o �T, .nermanh
f

----

...0;. ..... .1 ... J. av... ,II".l-õ 1 oU.. ""I 17'�.'''' "R........ J\.., RIO' ".., 1\I '"

C� rn"'nl'n,..,,.,r;><::t"n'be'm"'ffi Jii �lan.!>.e -

...�u« �'l.mnzo- > _u ('('riu.! -- orra
: � :-,-,,- o",;-uf... _u' _.l <:; _> I'i na - 860 ontem na Câmara d-os -D-e,pu-i Bm:menéH.l, com o Agen- i t� tados, qUe o sr••João Gnulart
I te do I A 'P 1<: T (" •

f
.___________ deverá se afastar definitiva_,

i-,-
.

-'_.���
... ,.

_J!I � �1enbtelh�lt� direBção_1d? ParlTirló1
i I ra a JS a l'aSl CIro, a
} (ii. M B ft fi I Dr - afastamento. qUe se daria' llOS

i A:r \1..1 I A Y A pt6:xi'mos dias, poderia ainda

� uga,.se OU 'I enuG9Se ! Iii '�:."������,", "'"
_

. .:!' s·er f,:>'.to dissim1.l1adamenie.
"

.."

I'
C '1 - t .�sb a rerma d" um pedido d,�

i ;uma casn, :propl'ia pa- asa sem ...lJ..HIS, es-
licença. As:mmíria, assim. seu

i :ra hotel (lU grande fa� I trang. procura uma ca-
i lugu:, ,0 senador.Albert�:Pas_

J :miliaj de alvenaria, com ! sa, mu�to bem in�talada qualim atual vlce-pre:üclente
� 2 pavimentos, instala- t complera} com numa a- 1

da agremiação. De acordo COD
� <- +' as informações coIbidas por" �ONPS s''''11tarias comp1e- gua eLC. para o •.e111pOi; Z - """ � • - -., lV t 1

-

t' 1-
nossa reportagem nuquel«

l tas· situada em otímo I ue ...�a a a.e. a e b.

,casa
do Congr-esSoo, essa mop

� ponto da :praia de Piça- I Fevereiro. Ofertas com difícacã(l na alta diJ.'eçã':J' ira.
• .".. dI' b pr�"r �

) 'r t'�"o- a' R J\ balhhta se O"",,1'a,l'ia 1101' f'OI'-II :raso ve:n e-se otes em I
_ L"U" I (J _d y ... c �n." OJ'

� i D-� GT C O f ça da iml):::Srção de iiestacã_
I Situaa<o� nla m__ ",:SI""__!'I 1_�-'!'''1'<} ,i 1<

lU:n.. 1B - S. Rua

I
d' t d-, - _". _ ..... -� - I' Os proceres, no (l amente 0::-:

� Informações com () sr.
. I i Paulo n.o :nfi8 - BIu- do Rio Grande. do Sul, obje�

Xavier nesta :redação, I ti me1!8U - Caixa Postal. -------.-------�

.

'I i 131 - Itoupava Seca. i M
I------------�-------

l '(.I I! r I
--

i iigos associados do gr.emio, de

!\,i A!. ",� ,�4}_;" r 'resto Salto, tem sua efetua-

If!_
Cal para todos _?s �ins IB {' Procura ..se Sócio com I ção pr.ogramada, agóra, pára

- sempre em. aeposlto.! I :n do próximo mês de

l\-:armOl'c:ria Ha�� Rua J f f (apitai de (f $ vembra.

Sao PaulO D.O t:ltll. I II 8\0 00
Ré.'lta aínc4t o ll1utch <mire

===-.��_
_�..: ,i, 30.0u f

___o _ Importante indústria
f V E N D E S f II desta praça, [:eyidamen�

I-
-. .. i í i te legalizada, procura

I! j sócio para aumento detIm C'ar>11'-'}":;''J J940 !la- I.- .. __ L .....�

I capitaL
.S. t}:a �.íJOO qu�log uso par- I' I; lnformaeões: Beco
� lcu!.ar: acelta�se. carro II lVIin2�S Ger"Bis. 111'. 22B ::;.enor em troca. fufor· II,.f " .Rua João Pessoa).lnEtCÕes r�a Rua São i r

f l?aülo 561. !!----------------�--------
'4>h •__ �
�"""""'�""""'l'''''�-..�v... -'"''.''"''' ,l r---"--'�-------.,.;.,�":'.'�'r��;��·�O<,·,·«� ..

·

.. ·O� ••:,k.C.d.

•. I f P R E ( I S A ao S E

--�íiU.·f�-. ·.-IiD".�.it �_ Mn�l(il�� -."��4\_PH�Ji '"' ! ........ � ..... 1&.'" � i � Um rapaz Para traba-
�� I i r . -

.

� I r .nar ue gnrçao que Sal-

I'
��!1n:W de C::l"a. e.GpOl'c .. 1--. +" 1 d' 'd'.. �� ,,':1 ...a ar Os OIS 1 lomas

� t2, !'�v6h>el''.}s. llistolas '"

j I_'- �� Portugués e Alemão e"""c. -_ QU:ltqnel' mar-
� i:a._ (JOMPR ...'L,\-'_SE ;� I iambem outro múco l)a-� ·1 '

� .+ .

NA �51 J
:ra trabalhar na panifi-

I�t
laia P�ta e. (açª =: I í Cac.1í' (�a Confeitardia.- J i T!,}f>:1i e:o;. '" Rua 15 e
-- nLtl!\'H;N_\lJ ,.� I1" .

- i NOVeYXibh:J. 962 -_- ComR;:;:� 15 iie Ns'f'., 1 :un �,;! J
'"," ,� I, 'LT!GEi\j('IA,
�������;r�,;."';�t��b�i.�iT����!(��;r,#�;" � . - ...-,,__----�-��"i.

I d. Met?J<H � !la�J!i �i! �!a ��a �5 �!Novem.
� bzo - 1344 - fone 1.6*89, caixa postal, 735 - ofe-
I . , . -

I
lace os segumtes negccios para venca:

�

I'
Vende"se urna casa (:1'12 material de 11[11 estilo mo

. ,del:nü.� confo):ravd shuada n;�:!iil:ame1ilP.nQ '(úmtro
',(1.:;-; -adf<áe" no j:h'c-r;Q' de urna LH1h:':! onortnnidade.

I
-

- .---

� -Vf?nt!,:-s<.: diversos Lotes situados num dos me-

I lr!�fre� }hJntcs desta cidade.
t
;: VendeM;;;;: um acordeon de 80 baixos e 5 regis-
i tros �i;lrea GenfHí de panec uso,

_

=:.:=� �� ��,�����:;�--:-- --

. 'li
", j .4 R D l M P 1 A ti A S i Y E, t �ti -iynJNICIPIO DE PLANALTINA ESTADO DE GOIAZ '.

I 27o.Q METROS na FUTURO DISTRITO °FEDÊRAL .

�,1\IIELHOl1-A1VlEN1'OS- 70 RUAS -- .. 8 AVENIDAS __o

1,17 FRACAS E LOGRADGUROS PU'BLICOS.

I. SEGURO�EMPREGO DE CAPITAL --- ORG. BLUIVr._.
_ :C,!-�nA. - R. 15 NOV" 870.
�._-�. ��,-=--=�-<

A V I S O

Seguini boje' à São Paulo, afim de tomar parl (-'
. no 1.0 Congresso' Internacíonal de Odoritologia, a Dra.
Ruth Kaestner, Por este motivo, avisa aos seuS clien
tes: qUE' estará ausente por 15 dias.

A V I S O

�!: I�ljdú6ti:t.iftt P��cirtl Lá;Je:, S .. .4 ... nlInpreU1:. '\'it.;):rlÚ:í!llJic.at��
-

mais.
tirou e!-er.a d� seu rn:gr�r11a ii;du::I1ria1. Com .�tu'i"di:.�a:iUjd-ore5

:I'lI ! �
1i i !ln e�il[<{'J..'m to al..\..lct:e .le todos O.G latc!i! o

)lO,,"1'J e m1Xf.f!!'li��!n.Llh) rp.fngN::ui(J!" CUMAX BUNDADO. IglJJl b.;S

lneHlúl"eC; de pro(',(".dEnda e::-tr::,ng��r.t 1.: IJ I.n.I� r-eduzid"., GIJMA....X.
BU.'iDADO de 7 pé" C'J1kcs. Jet!ac.-,e p�la "13 beh "parén<ia. omi'l,o

espot,fi jnt"rnn. e um ""1;"'01 "l"'riei�08rnento; <> COMPflESSOR
CU�ÚX HERJ.!trrcAMEN'fE Fc.em.DO. CLIMAX BUNDADO

dá c(\nf5rto !lO Seu 141. sem puar na :t�u i-..aioo!

tos !')erdidos; 2,0 FiguÇ:irense
e �aula RM::OS '-um 7; 3-0

A_IVéU .e Boc8mva, com 9; 4.0
Guarani e Atlétiu.l. com 12

pontos perdidos. IO gol,eador maior do C3mpé-O,
nato é o(j plai.er DaJ11r, do Fi_ i

.----......--..__",...........---'

.gueirense. com 3 goal's. I
E I

eleger:,;) presidente da
blica, mas sería

lhante. sedosa, se lhe ficam dois anos depois.
vesticrios do xampú USe á- Em companhia de Jilnj()'"

l' < � .', Quadr-:>s viajará para a Eut'c�-gua 1110_n�:, se pOSSl'\ el, pa o- deputado P ,mIo Abreu, I"um chllvelrmho ada<J1tavel. um dos deputados mais ricas
·ii to!:nei'éa do lavatório, e ao! da Câmara Federal 'e,·qu� se I
enxaguar nào descuide de I des��cou. na Legislatura . CC!- f

l1énhum cantinho da cabe. �o dtd.m. de;uID_lJfo;r.eto. prOl_ ,

.

-.

,'!Jlndo 3. tabrlCuçao e o' -eonsu�
ça.

.
mo da c:whaça. . ,_
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I· O_:.!trC5 fwpedui'- da inun- I h:r)�1Jr:dc; :!: ,1): C�le�o�.Sa�
d�\çao: - Foto .n, l):, 1'01"

li grana Família, CO� SUl1 �ra·
. tao de entrada 41) (�.E. o� ça de c:"3por;tes 'lnu;ndad;t;
"IimpÍc-o, na AI. Rio Branco-I;n. 5); Trecho na Rua :.,Soo

rA cancha do alvi-rubro Íi�! PtHÚo; outro treclto' ." da

cou romf'ldmne'Jt� {'olJerfH, ! Ena XV> vendo-se ean'!>!3 de
- i"

.

.

o 111l'tiln') aeontveendo eom I Dl!;!a hanspm'tmirlü passa-
sua séde; n, 2} vista uns Ca- I gl-"ü·{·s. Esses veículos Se

sas Pe:rnmnhucanns• na Rl.1U I mostraram bnstante .
utels

XV: 11. 3) Aspecto da Rua IU!1 ocasião; malgrada .,;. os
7 d'! Setembro, no !?cal en- (�reçtJ� eseorchantes

.. :e��:ra
de funcionava 2.�ga Ma-, (WS pt.'los condutol'es�' . ,',-

1.0 - Vista parcial do in da enchente, vendo-se O

Itajaí-Açú, em fofo batida I Hotel Holetz fi fi Bar BIn
I do Jardim defronte à Pre- imenauense! :;. - Flagrante
� j colhido do nwr:ro da Caixa
feitura. 2.0 � Outro aspec- i D'Agua.

.

".',

-:

lÃ
"1.

.
'

,

.':"':

'.

','
. �

. ",

': ',-
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Corporação mundial
Iara capitais publicos
NAÇõES UNIDAS - (UP) aJuda para ciiar t'�i eltat!p) Ui'

- O 'Brasil' assegurou, ontem, ganísmcs".
'seu anoio às medidas para au-

mantar a partic pação de ca- 'I'errninou di,:L'WJn uuc o

pítaís pubficos c particulares Brasil está di::>õJ<JstrJ a
-

ecut r •

no fínancíamento do desen, buir paru I) �"ê;lJ)€I('cÍlm::1I11)
volvímento economícc dos pai de um sisÍ:'ma econornieo mun
.ees subr.desenvorvidos. Essas dial, no qual dosapurecam i'L;

medidas estão, sendo' c,onsidc_! sejam, n�uit-:) rvduzidas a�: Jo rradas presentemente pelas Na-l '7�l\1a:, dlferencas qUI? "Xlst�'1l
côes Unidas. entra os rnveís sooiakocono,

. Esse apoio fm anunciado na 11:1 C'J ;:';''; r'JvOs do.znundo
Comissão de Economia e Fi_l .

nançaa da-s Nações Unidas pe. -----'------,----
lo, delegado dp Brasil, Abe,
Iàrdo BU-eri0 'do Prado', ex

chefe do Departaméllto de As.
suntôs Ct'risilblres'· e _Econemi-'
cos: da chancelaria braallel;
te:

'

,
-

'Sã:l as s.eguinte,� as medidas
ppnclpats que €stãp sendo �s-
t'lj.4-ada'.� por essa com!ss�o: Horário dos ,inilHl"

criação' 'de um fundo especià! Partidas para Itaj�j:
diyf N.açõ�:s Unidas, -pa_ra con'l 7, 10 e 1..,30 hufas
ceder ajuda' e emprésttrnosLa Partidas para Blumennll:
ldrigo praz,,; para obras de de

I
6, 8 e lG liorns _.

:;e'jLv.olviínento dos pa.íse� sub- Horátiu ,ias cainíonetes
(i�SénVolvidC�, .2. criaçao .de I Partidas pura Blurnenau :

uma corporaçao fInancelra. 111- 7 e 12,30 horas

ternacíonal, que est mularía a Partidas para n<l ja!:
aflueneia de capítnis parfícu- íl " 17 'haras
làres para esses paÍfJCS, AGENCIA �;u ITAJAI': Ru"

.

Bueno do Prado declarou Hercífío Luz - iAo lado da
q iie .

seu país ",�stá disl?osto,� Igreja Matriz) - Fone, :l73
dar seu apoio 'total oe' incondí -

AGENCIA EM BLUMENAU:
cicnal 'à urgente criação dos
urganism·:;>s neccssárío., para
Ievar: à. prática do plano �e
ral aconselhado pelas c:enCJ3S

€conomicas.
RELAÇÕES INTERNA.
"'CIONAIS

"Depols 'de passar em revista
o trabalho realizado pelas Nêt

çBes Unidas no i,'-:!rreno. di) ,de
senvolvimentó eC0110mlCO, fi

de!egads" brasileiro afirmou:
<lE' essencial para a estabíli,
dade socíat.ieconom-ca do rrrun

'd(j. avsim corno para melhorar
as' relações int rnncíonaís
Iograr a paz na mundo", que
se encontre solução para os

problemas economíccs que a

flígem a !1!llitas nações.
Mais adiante declarou: "E'

de deplorou' que alguns países
-'o pl'(:C:j<am nte os que está,')
em condicões d.e ajudar efeti
vam: nto as nações sub-desen
volvidas a SR rem de seu atual
ciclo de estancamento - não
pareçam c;;sp,�stos, na prática
ou em prtncípio a prestar sua

Yiag�·n..; ljiúrias ê.�lt.rioif
lTAJAI E ELUIÚZ.:NAU

BONi'.j, L!J (Meridional)
- O eleitorado é'a Alema
nha oriental, dominado pe
los soviéticos,' párticipou
mais uma vez de chamada:"
"eleições", ao vetar ontem,

,«!i�����i���j����i������.�i�;�;�2�.!��;�.�.���������êó�'�iÍ����!i�;�;"�����;:�!��j�i�;�

I Festa do rll do �
p �

� A comissão encarregada nos bordados para n �
��festa da Igreja Católica, dia 15 de ncvembro, proxi-;:

I-i:mo pede por nosso intermedio a entrega de todl'H�:
os trabalhos até o dia 1.0 de novembro, na portar ía ;,�.do Convento, o qUe antecipadamentn agradecem. r��

'I'!:!

�ÁO�i��i����������i�i����������;i!i�������i���i�ót,t��jS;������.����P
'PBi.'

IJOS E
Não se adiam, 'porque ii fatalidade
Adquiria a sua Irari qumdad�
através de um· seguro çon'ra�

Quem entende do assunto, sabe que conseguirá me

fiar custo de operação com os caminhões DODGE,
Cada caminhão DODGE tem' um motor do tama

nho e capacidade adequados - ; tem também unia
'cmbraiagem, transmissão c"eixo -fraZeiro correspon-
dendo á tarefa a- que são dc;;li:�ados. Não é de ad

mirar, pois. que os eamjnhões DODGE lhe deem o

máximo de desempenho, com economia e longo fun
cionamento isento de dificuldades. Portanto, para
encontrar a solução adequada do seu problema de

transportes, escolha um DOnGE!

Cl...'D�_ C5.lol
1!1r.®l$imn$�1Ynr

P'Olr�':'"
o�C1pr

-

ucao
,J

o governo da Alemanha
oriental anunciou hoje, se

gunda-feira- que 99,3 por
cento dos votos, foram, favo-

permit iam que 'o votante
escrevesse "sim-,

ou "não",
nem que acrescentasse o

nome de um candidato. Só
lhe era mesmo permitido
denositar a cédula sem mar

ca� suas preferencías .

De acordo com uma di-

fIem im;speradamenfe.

ACIDENTES PESSOAIS Os cargos em

gratifleaclas,

ESc-.r-iio lJ�':�'_t �I'" T. J;' lJ'l!i�l. :1

IÍ\To ÍutituladOi 8!! "Cu!";;;}

A.perrt-"'içOf)in,·nl.o 111U'U_ :/t';t-lr:t!fJJ Ires clt' Balcão",
1-\nü" "1'" pr'J"",,;'::ld,-,

.

''ln':!'" I;J1lf�rO '.;;}i7.:pr f{UP, fJ;l r� t1t:1. 1". p. ;
dcdol' ê !.o(kr aql1"u:: qu" t"m ;11-
�Ullla t:'Jisa. 'Pa.r� t.�ende!" d�-:';-;d-:!
t!lH -:;aebonte at� unia itl�i�L
Só mesmo aqueles q!,i" lH'.í'l

[!'IU que possa intcr(!,,�,Jr " )'1'6·
;dmo Dão :;;ão \"en'dcdor.:.�,

i Cé'p{'cialitmd�; f!lH conseJ:Íf)S e- enrolamentosQu'an-'-' sn c1iz: ventl5r não :'(' .:J f d' d 1;1'.'.> CÇlnU:tl/5 lda vida. diária, mad
u.u �

ue mg�Qrcs, mamos e gera ores'
lluer 'dizcr '11ender lIc"'c8�áTid.- tamoll1 pelOS venUlldú.'cs que v"-

Recondidonamcnto de colet{)res, nara dínamos" deram u'u bem i5U:3.S ideiasmnte por dinhei,i-o. QU'2Hl vend..: #!'

uma ideie. J1ão I1UI!'�' ptl,gamc!Jtn jn�,to:rcs de qualquer tipo. , I)onto d,� serem t�lditos pal'a 1'w
��. R<�rvi'

.•'(,IS <l.� g()fl.lfl ..� In"ca"nl('!l ""11,1 a,":ral.� �I'I'O-�� ,'lu IlllpOl.t�""J·" "�"l'{l"";oUI cruz;cjl'J�; ou doIH!'es, c ..,', '" - "'. � ... - u • �,. v Co"'. � • r -J, .',"

l'r!(;"umentu 11[0 f"nun Jl�: •

�d'
""'se5. dcpoi!l qu{! chegam ao ]J!J

� �deia. ,. Preços módiCOS .. Ralu el <in', tem uma ttmrlcncia n, r:i-
t -

I A �i1 A ; t A N T 16 A D O R A-M O quecer {) p!,itl1.!!ipb [.8sico de ljllCPara fazel' t�ma gcnel"ahza,_;t!.c A' rr� .ft I J

(
� si bem (óu nao gosto ele gcna-' " o cli!!-nte >é a pe:S30a_ mai.��imp,.:-

ti IR ta.nta,ralizar - podel'ia dizer que 0,..;��l!Smm� """"I'II!!__IIiIl! I!II!I 1IIIl'
,..'

NA

MU'JUA CATARIMENSE DE SEGUROS GERAIS
UMA,ORGANIZA(AO' A SEU SfRVIÇO

Por Ar_. l'fE�'O
Acabo

!l1ocrada qUf! nem Ur:lol

t·<)? mencioná, a prda','l"t
;::racJ.l.

r�n'tretantc
.. �1lH:J�ar t:i.fi;;:fJ _.--

1.; unla .obra

{.II '!(;ÍsarIlcntc'
C'ciínaml'ntn demncn'i1'l'c",

BERGWERKSU�GLUECK

Jel�fonel
PíUtk1t 203

$ANTA

0I1,moto7&.;,AP.NO G1Pf�.�nf(nll qualidade s
.ficiênóa ab�o!utam.l;lntG ullífC'lrmsa, - $ttrnante
4tIéonfrCldo$ no� melhoras moit\i',g� di) munGl..,
DorquS, durante .tôdas as fases'ds :lua

.

fabricação, são submetido:; CIOS rigoro�os
tast9� de CIO � COIitrô!s Integft!I' da
Qualidcide, único ::;í!!tsma qUê goranta tt
máxima perfelçôo' na' produção êfl! séril1;

B t li t� t ti A U_- - - -

Distribvidores exclusivos em BLUMENÁU:
Cíll. Me1(an�i1 Victor Pr.obit - Rua 15 de Novembro,. 579

FILlAI$: 1I111 I)t JAnEIRO - pãlHO AtEGRE - lIEçrf�
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PARA QUALQUER TRABaLBO.�.

'"": Aplies.:mtam aspécto verda"IChlb� e Gremo E.:portivo o�
q,ejramente desolador, segundo

tlimPiCO,poude a reportagem constatar Localtzados em !l',riíos re ,

"de visu.", as praças de €S1;lD1'- .

kti\'[�mente baixes, da dd<,-
les •. do

..;; clubes maís populares I de. faceis, de serem alcança
da cidade: 'Palmelras E�port� ! .:1('5 pElas aguas, foram Os U::_

HERMES MACEDO S. A.
IMPORTAÇÃO e COMÉRCIO

Curitiba· Ponta Grossa· londrina· Maringá . Blumenau
Lojq especializado em Curitiba;

Rua José Loureiro! 419

Protesto do. Serrinba
gue não surte eleita

. J"ttlg01,l Improcedente, a 1 curso de que Ianearam mãos
J'uríta Disciplinar De!1portiva os diris·cntes do Serrinha,
da Lig,a Blumenauense de I ..,.- .'

Futebol. .(l protesto qUe a

E
..

�; dR� ::�,��:;�n=: ,!�::u���1FUI ROLse.u quaaro disputou com o o
.

Bandeírantes, i a 8 de agosto I N C · Ideste ano, pelo primeiro tur., i a apitano do Camoeonato da Se, o

d
.

D'
." - ,

1
O campeonato da primeiragun a lVlsao -e cUJo nesu -. , .

t d f· d 2 2
.

I divisão do futebol de F1ol'lu-
aOO1eX, , .

lnd
P t dí

, -

d nop:!lts '.rem se cunstrtutn o
re e11 Ia a agremraçao e

t
. , . .

V'I It' f
.

num autentíco Jogo ne perde-I a oupava ossem Os pon, ,

, g�nha nara as equipes quetos do mencionado encontro.
di

-

d tít I.

.

lisputam.
nesse o '1 U o

I
contados a seu favor, oasean,

"

-

.

-

t l' f' d
Il1aXll110, ..a presente tempo-

na seu pro es o no ato ·2
rada

.

.'
ter atuado pelo tricolor de

'

,

S 1· N' tI' R d lf
A Iiderau ja do c-ertame mu,

a io 01' e o p aier o o 0" -

E· Ih dt
' ,

.

- da constantemente de dono,
nge ar , cuja inscrçao

.tornando-se difícil arriscar-seccrrsiderava ilegal, �is for_
palpites e i,l'ognÓ'.sticos em

mava . também no quadro de
torno de provável campeãoapitadores do Departamento

'de Al bítros da entidade locai
de 1954. enc.mtrando-ss no

páreo, ainda, aada menus de
c dlrtgíra, anteriormente, três
ou quadro encontros du cer,

tame .ia Segundona.
. Casos como este, quere

ln?::; crer inédito, em nosso

futebol de nenhuma rderên.

cta s ... D alvos, nas Ie s despor,
tívas, 'tiaí a razão d·� não ter

surLidll (!\lalquer cfo'e!itu u rc-

,c nco agr zmiações: Imbituba,
Eígucirense Paula Ramos, A

vaí e Bocaiúvu .

A classlficaçao por pontos
perdidos, até o momento, é a

�:cgl1jnte :

J .0, Irnbituba, cc.m fi pOll-

,,'

-t

.

TEMOS O ·MELHOR:·

.E._

co,

Muito maiores foram os

(stragos feitos 11ela 'enchente
na praça espor-üva do Palmei
raso Toda!) arquibancada (de
madeira), com a elevação do
nível das águas, tcmbou de
manc.ra espetacular, a·o· passo
que a cerca e assentos do se
tor das gerais, onde estavam
colocados diversos cartazes de
propaganda,

-

ruiu em quast'
'sua totalidade, 'como poderão
observar os Ieítores pelo cli;
'ehê qUe estampamos neste
jornal. S.qU!:ii21l10S, por outro
lado, que todo o material es

portivo do grémio da Alame,
da Duque de Caxias, não re.

'irado dos vestiárlos, está
sob as águas,
Fd::s detalhes ac.mu cita

dos. oode.se fazer lima idéi,1
de quão desastrosa oe onerosa

para as duna agremiações foi
a catástrof= que desabou lSO�

brc iodn o Vnh du Itajai.

�----------�����������--�--�--�--��----��--���, -�------���--������-"��----�--��---------------�

No· Banco,· Dos R é u s Jogadores . .

.

. Indic=-çàes em iU8ssa para a prÓXima sessão de audieDc�a e jul,DameOtO, da J." D. O.,
, :Z::astante lU?": menta�l� .

de-I
intimados à comparecer ii sa, A relação ú a seguinte: rquipe tltl,ll�lr abundonado a <\(' ma ,refenda, ,,_.,vera ser a proxrma sessao de -la ck,;;essõ:',5 do) órgão punítt., Wern';r, do Guarani, Nelsínho, 'ti0r expulsão �lf

audiência
.
C' [ulgamentó da- vo da entidade eln Rua' XV Brandão,

.

elo Olunplco, ex- na inacabada porfià

JUIlt� Dlsc�prl!!ar nrsporiiva (le Novc.mbn), mVJueh opor. pul'.;os da cancha nQ prélío de Guarani, dia 12 do
da Llga Blumeuauel1se de Jtu. tunidadr;!, par:i se 'deLnderem i:umpeonaLo jogado entre {IS

ieLtol, marcadá para ama.nhii. mesmos clubes, a 25 d.e juUw,
dia 25 do amÍallte, com üiíciv
às 20 horas,

.

a sua I·ovadeira

..
• BENDIX

espera; em nossa. loia!
Venha admirá-la em pleno trah;lllw.

Venha conhecer ent fJ':«o as caracú',

rísticas que fizeram da BENDl X

Econolllat a lavadeira autom.iiticiI

mais vendida no,mundo!

Só BEND!X Economat

lhe proporciona estas vantagens:

1- automàticamente, enche-se de águo,
no seu nível certo e tem'peratura ade·

quada,
.

quente e fria.

2 - automàticamente, pelo sua ação
agitadora, lavo suavemente sem prejud�·
cor os tecidos.

3 - Clutomàticamente, esvosj(1-se pqrO

enxaguar, sempre em águo limpa, uma

ou duas vêzes, à suo vontade.
.

4 - automàticam�nte, antes de cada fl!l

novaçõo de águo, extrai o águo da roupo"

pelo novo e patenteado processo a·vácuo.

Bolsa flexível de Metexaloy
I'atente exdusiva da BEND1Xi gClrantid",
por 5 anos - que, em suaV6$ movimento;
a vácuo, tiro a água da roupa, .depol. d8
.enxaguada, sem amarrotar, lem quebrar
botões, envolvendo suavemente o tecido,
num pfoc:e5SO 'lU. elimina o pflliudidal !lO

antiquado "r6Io" •

... • mai5 .. fa� vantQgCUlJ;. G BF.ND!X
Economal não ·necessito. fixação ao s.;lb

nem instalação especial. Trabalha com

qualquer pressão de ógua e bosla Iigó.l{l
em_ qualquer torneiro, poro ·que f!J"ciol'l�

com tôda' a eficIência•

-,
.

..

,

. ',� , - ..

A M'E R I f A N O
. ..

·S� A.
SECÇÃO DOl\fE'STICA

.: l\.ua, 15, -de ..Novembro, <173
.

- P··Q,N E
.:..... _ _ ASSISTENCIA' MECANICA'

NOSSA D1V!SA E" SERVrn
.

1 5 3 2

-- -- -_._---� _.- .::�-----_.
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Persiste o riscai
dos desabamentos
Um

a
cruzeiros. Os porões da' firma

Garcia abalar os ali. Rodolpho Kander tambem fo�
cerees de uma cabeceíra, não ram invadidos pelas águas,
oferecendo todavia qualquer qUe ocasionaram danos' ao es.

perigo de deszncronamento, toque de fazerrdas, sendo o

resístndc assim o impacto, da vulto dos :prejuizos avaliado:�
correnteza. O transito de veí- em 150 mil eruzeíroe: Pôde-se
culos foi impedido, somente mesmo af'il'ffiar que" Q. rnon
sendo permitida o transito de tante dos
pedestres. Segundo fdi ínfor-, fridos
mado -o repórter deste jornal, São Paulo e
a referida ponte será reforça"; : '

da.
A co.}aboração- do
23.i)' R.I.

A reportagem dêste jornal
esteve ontem em contacto
com o comando úo 23.0 Regi
mento de .Infantaria, obtendo
"nforrnes sôbre a colaboração
que aquela unidade militar
prestou no serviço de sccor- I

ro á população atingida pela.'

.

perrgo que
, evitai Aspectos da enchente: _".

Foto nr, 1: um batelão api
nhado de passageiros nave

gando pela Rua 15, em ple-

"

A erosão das águas em oca,
síões de enchentes nésta CÍ-

�

,.vOe PELO CONSÓRCIO,

dada tem s'do uma das mais
sérias preocupações para os
proprletártos de prédios à
margem do rio Itaiaí-Açú, A
exemplo do que se verificou
com a enchente de 1948, a

inundação atual poderá tra,
zer, de futuro, resultados ca
tastróficos. Os desm:r.on-:l_
mentos são susceptíveis de
ocorrer em tais círcunstânc'as
devéz que a erosão das agua;
vai solapando os fundamentos
e alicerces dos prédios. com

perspectivas bastante trágicas
para a' população re-sidencial
que margeía o rio. Ser-ia acon
selhável, após a volta do, n],
v-2l normal das aguas ao leito
do rio, procederem Os enge,

. nhe..ros uma completa vistoria
22 pousos diál'ios em n":>s edifícios mais vulnerá..
C U R I T I B A veis, acautelando.se assim os

VENDA DE PASSAGENS interesses dcs seus propríetá,
Dnque de Caxias, 166 _ te- rios, e evitando-se, ao mesmo

'tempo, tragédias de sérias
lef�e 1379 .. BLUMENAU' proporções.

PARA TODO O
BRASIL

E
� MIAMI-MONTEVIDEO·BUEHOS AYRES

f o
PEÇAS LEGITIMAS

Casa dQ Americano 8 . A .

Rua 15 de Novembro, U3

���m;�=��=���.=-������'fi.!����
O MAIS VARIADO ESTOQUE DE PEÇAS PARA CAMINHõES E �

AUTOMO'VEIS, A7 VOSSA DIS POSIÇAO. §�

������:��v !�{!�AR����3A�:BI�: I
ix-

IJUPORTAÇAO DIRETA

Agenles "A U S T I N"
, Peças ��na: CHEVRO LEt FORD, G. M. C., DOODGE, JEEPS" fNTER�,

NATIONAL E MOTORES HERCULES

ORGANISA(lO .ESPEClAlISADA PARA. VENDA POR AfACADO'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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. -'Pplllquia; teve suas plano
tações demilho e aípím var
ridas pelas agtla's e a forto
ventania qÚe, se seguiu às
chuvas, torrenciais, se eri-,

carregou da destruição
.

do'

Prisões abertas para os

criminD�IIS- fi r i m á r i os:
RIO, 21 (Mérld.] - T·2rni.t� lur,) prcximo, serão um fato �

nou n�j ultimo sabado, cor0lJ,- n Brasil.
da de ,pleno êxito a "Semana TESES MOMENTOSAS
Coniemorativa do Duodecenío Mais

_

uma V2Z, saiu víto,
do Cód go. Penar". 1';050' o texto do Código Pe_ =:

. . , Set(\,;dia� de debate palpL n�I. num conc1aye de mestre�.
!:::

sa lIqUida.. " .. > tante e agítado. eis o que foi E que, a despeito aqui -e aI}. _

O transito na estrada pa-. a "Semana" da qual parficl, 0. slstc!:1a, a, estru�l:ra do �o-
ra Subida Central ficou }In- �aram, como havíamos notí, ddlg� naol fOI modlflca�o. rf.o- ::

,

..
_ ,.,

.. ctado antes, numei'OSOS [ur ís., avia a gumas ll1ovaçoes O�_
terrompídn, Nas .locahçla" ias de. tóda, as unidades da rum sugertdas, NiU aceitação :::.......-....;._.-:....._._._..;.;......,...--'......�....,........_--.._,._.........,;..,._....,;.;.:-..... Federação_ geral, a fim de que {) estatuto _

penal vigente pudesse estarPrisões Abel'tas mais à vontade com a reall., :::
dade brasileira. =:

Legitimo orgulho da in�uslria Brasileira!
suas plantações
das,

'. Pl(AS E
FORD - CHEVROLET - Linha. MOPA,R, etc,
'Caminhões R V(. D. (USA) até 35 Toneladas.

CONCESSIONARIOS para Santa Catarina:

D s t r i b u i d o r e s

�
i::l

�
-
....

-
-

-
-
-
._

:'

I
-

§
ª
ª
...
-
-
-
-
...

-
-
-
-
-
-

�

::

BRUSQUE
informações

CARGAS
Para Florianopolis

Expresso mumenauense Ltda.

=
=
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=
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mesmos inspetores do Fis
co, as autoridades policiais
suspeitam de que também §
nos cartórios Isau, nas La-

.ranjeiras e 'Melo Alves, te-;; < _.
JMPOflTAÇ1G E CQ1AtftCl0

=

nham sido usadas

estamPi-l=n � 15 d II b ft�O' Dl U·M·J! N A' U 2!
lhas falsas, estando a Poli- §:tLa e l'd)vem rOr 7V -);]) l; §
cia investigando o fato. . ==.!1lIIlIHHIIIIIHlllIJIHIIIIlIIlIlfIlHlmmmmlmmmmmlUlllflUlliHJlh7
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dos

Rua 15, de Nov:e�bro, 933 Fones: 1324 e 1713
AUTO COMERClAL IMPORTADORA

ii·!
Tenacidade, pa''''<illt(:irl� iit{l_llig��1tcia II-

'ú: rreinntnentn constanre �.- ronstitnem
li ."• .1" tlu» pI'IIM':fI., '1lfe provocam'(I':,

'.ul,nil'w,ã,; dOB [roquentaâores fi"

mundo enconuulo da circo,

Os anéle de pistão Perfeet Círele. __

('nja� fi ualídades � dp, resistêncía ao

dt>};f!:nsip, llf'xibilidade e preeisfio
tomaraui-os (JS ma is llsat'los mil,

indo 'o .nw-nrln, SÍÍ.o também produto
rle nma longa espec,inli7.açfto - mais

de fifj fUlOS de pesquisas, experiên
cias e aperíeíçoàmentos constantes.

'

Os anêís de pistão Períeet Círele são

agora ftl.bri(:anos no Brasil, com

as mesmas l'igOl'OSail espf'c;iricaçõcliI

que lhe grli.ng'earam fama UflIVel'I'i8.1.

� '.1 1

VISiamMSe

K A N

as ,m'ais bem feiras.

COMMNHIA'" FABRICADORA DE pi,d�
Çap;wtlia • jfuniçipi� de Santo André • E.�tndll. dH' Sã!) Paul» « Brasil,
Escritório Central: Avenida Soo 'Joljo, 1()81i • 4.0 airdrsr - Sala 402

Telefone: 33·5024 • Enderêço Telt'::.rLÍfiCli: COPEC.4.fl • São Pauis:

I
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··A 1\'ia:rq:ue s.e'U,S cabelos O erro que cometem em ge,
enqUan�9 estiverem ainda rai as mulheres, é o de en
úmidos, mas nunca empapa roscar mechas irregularss,
dos· Seearâo mais depressa de diversas grossuras e em
e poderã manejá-Ics me- díreeões díferentes.. Desse
lh�� modo não é possível conse-
B Separe ,

cuidadiÓsa-' guir uma ondulação suave
mente e com, ordem as me- Q um penteado perfeito.chas, Sujeite as partes que D Para formar um bu
ainda não estão marcadas ele. coloque o dedo no sitio
pára que não se misturem que deSeja fazê-lo e envol
com. as mechas que mane- va a seuredor a mecha, na
ja. direção em que pensa pen-.'

C Ivlarque as fileiras tear os cabelos' Empurre. �inhas; manchas,
ceras f! zeumatlsmedós biíeles, que. fixará com sempre os cabelos para baí-

grampínhos. Utflise um: xo; não deixe que suba no EIi.:lir· de Nogueira .

'.
.

tiénte para formar as m� dedo ao enrolar-se; logo .

' .. CONFECçõES FINAS PARA HOMENS '.ehas..Procure fazê-la? ?o que tenha enrolado toda a Grii-ndeJ'"!::�t1n do
'.
_.

. ._� -� \
.

'. ,. 'mesmo feitio e quantidade. mecha. I
Rua. lã de Novemhl'o1 592 � Ln fimlal' � Blumenau- S.C.���"&�1!i�l���·ic.c�,���o·if���f0!i""t';"".�c,o·"""''''·m·�'''';!l·c-..'''G�������d '..'

.

NoQK�!��.�UER'GERTII 'i UmallÓtim-a
- .- -� .... - �

QUALIDADES QUE CONVENCEM,.. aPREÇOS QUE SEDUZEM...
. d(! -A, S ABU E R G E R I
.',
c.

I Se<:ção de Roupas para Cama e Mesa. ��. Secção de Rendas, Fitas, Filós, Bijouterias e Novidades. - .

-,

iifi�.' Secção de Roupas Brancas, Lingerie fine, Cintas e Soutiens, ..
'

,-Secção de Noivas e Enxovais para Casamento . .", � I
.� Secção de Blusas, Sáias, "Peingnoírs", "Shorts", "lVIaillots", ete.. � II Secção de Casem iras, Linhos e Aviamentos (o maior estoque do Estdo) I.oi 'Secção de Camisas Esporte e de Luxo, Meias, Gravatas e Lenços. ��.I

(ASA BUERGER �hH
. �tD Rua Quinze de Novembro nr, 505.. .... � ;

'4��!���t��!�i!i��;�;�;�;';�;'�;��!��;���;�;!'�!,�!��������,�;·��t�,,!��;�;�����i.�;����������.���!��.����;�2.����������!iS,�1:;�-1
O Combate 'As· Espinhasl:. SEI VOCE está no nume- demora, um de'rmatologista, to

- uma otíma massagem I1'0 das que devem comba- que �ó ele poderá recorrer natural para a pele. E 513,ter as espinhas, seu primei- aos meios modernos e

efic�'1 n�� tem espinhas, mas e !'TO passo será submeter-Se a entes na cura das espi- vítima dos cravos
.

eSCovt!uni regime alimentar, evi- nhas.
.

I
diariamente o rosto. ao Ia-tando o pão, as gorduras, 'os E nã:) se esqueça de' qui va-lo, com espuma de sabo, Ic:)!l(ilmentos, [IS conservas, (I):; banh:Js de sol c;�o res�tl., Íl(:Ü. neutro enxaguande i:15;' bebidas alcooltcas e os tados excelentes, que I) ven bem.

.�.. .

;
Idoces. MaStigue perfeita- Imente e beba pouca água, Como lavar a cabeça Ienquanto come, deixando ti

maior quantidade "de água.

que deverá ingerir díarla- A, Escolha um xampú mãos. Não é necessário em-Imente para as horas distan- ·de aco.rdo com a natureza I pregar muita força: basta.tes �das. refei�ões. dos seus cabelos, e siga as I utílísar a polpa dos dedos, I
.
Faça 10 minutos de ginas in-truções que o acompa- contra o couro cabeludo. e ItI.ca$ todos os dias, com mo-

Inham;
não exagere na aplí- depois movimentar bem os lvJme:'1tos resptrátorios. To- cação' do xampú ; use ape- cabelos de um lado para ou-Im� Somente banho de ehu- nas o necessário nada mais, tro,' provocando bastante iverro- acompanhado de Iríc- B Antes de lavar a ca- espuma. Se tem OS' cabelos Ições de luvas de crina ou de, beça, escove bem os cabe- oleosos, enxágue a prfmet-] -'--Ri;;;---";;;--.i;iij;jjiiiii-�iiii-iiii;a._�buxa. '

.

los, para retirar toda a paei ra aplicação e use uma no-
l �Evite !lodo e qualquer ra e soltar o que se aeumu- Vá dose de xampú, Utílíseproduto oleoso nos cuidados la no couro cabeludo. tuna escovinha macia para 'Dfi' EDMUNDO.'MORITZ .

.ç?e dispensa ao rosto. Use C Esfregue o xampú em a linha do nascimento dos Rua Uruiual; 317 _. Caixa Postâl, 74 - '.felegr.: Ç'MORlTZ�sementa o.s produtos indica. sua cabeça, com ambas as cabelos e para a parte a- .' � I TAl A I--dos para as peles que tem trâs .3,as orelhas, onde 'o IJO' r"brléaçao de Balanças de 20, -.i!Q-e 411 k•• - lJombu ,lnglfllu' 4..
'

U
I 11" _ EilrO para 8�r'rll' elrtt1.1ar;'�, '_ Fnra.d€lra. horlwntllla pa-espinhas, ou.a elas são su- Fraqueza em Geral geralmente se acumula.

'I
ra. montagem. em &rmação. de.'madeira. - f'erl'&genl completa. -J�lias 06 prefira sempre os

ViNHO CREOSOTADO ,o Enxague até que a a- Serra lUa - PlalnlÚ slmptes-, t:o eent, de largura - ClUndroll Pl!.-d t .

1 .ta padarlÍl.II, moenda. para cana e dragas completai para areJa. e
pro .U, í3S que trazem a ga- gu 1 saia ímpa. Não

conse-l pedregnJ.ho. _ ot1clna de fundi!;A;' e 4'itampan& _ Projeto.. 'or-
ranha ue um nome famo- SIL"V"'EmA .

guírá ter uma cabeleira bcí- çameato-s .e demaU 1D.tol'lllll.çll'� na FAbrlea.50.
.

Conclui' na 2.:1 pá�na letra E) � IIIIII.....-_----.-a--------..-�Lav! bem o rosto pela
manha, eüffi sabonete acido.
"A' noite, depois de o ter la
vado; faça.lhe friccões com
um aIgodã() mollÍado na
:mistura seguinte:
Acido salicilico
Resorcina
Alcool a 90.c]l

Um recanto REIO'GfOS DE TODAS AS. PROCEDENCIAS
0,25
0,25
100-0

oferece por preços n:enores. a

Depois d'e iJ.fl1a semana,faça aplicação uma vez ao
dia desta loçãu;
Enxofre preci-
pitado

..

10 gramas.Acido latico 1 grama
Glicerina 5 gramas
Agua distilada 4fj gramas

.

Agua de rosas 45 gfl�mas
Todos os dias, lave o ros

to com água quente, na I

qual terá adicionado uma I
pita�� de borato de ..adio, I
e utlhsando' sabonete acido. I
Depois enxague com água I
fria e "Seque, friccibmmdo:
energicamente com uma I
toalha felpuda bem Seca, .,Uma vez por semana, no
prirmüro mes· faça uma 11m I
peza de pele em mu bom'
instituto de beleza. para a !
extração dos cravos. Não a I
faça em casa, porque todo [
cravo molestado que não I
sair se transformará em ti.
ma espinha. Se não sentir
melhoras com o tratamento
'aqui descrito. procure, sew·

BELOJOftRIA CENTRAL
de'

,

HAROLDO REGUSE

Rua Floriano Peixoto, 95
. Cp. 439 TeI, 1639

Pará. conse'rtos em geral 'procure sempre
. melhor organisaç�o técnica do estado.

'BANCO INDOSTRfA E (OM�R(IO DE SANTA CATARINA S� Ali
....... Mãtrlz: I T A J A I -

Funthdo em, 22

Capital �. . .,_ . o"

Fundo de Reserva

de Fevereu6> de H)�5 End.. Télep.: "INCO»'
Cr$ 50.000.000,00

Cr$ 50.000.000,00
. Cr$ 100.000.000,00Total dos depósitos em' 3113154, mais de ..... Cr$ 879.000.000,00

AGENCIAS E ESCRITORIOS NAS PBINCI?AIS PRAÇAS DO ESTADODE SANTA CATARI NA. NO RIO DE JANEntO E. CURrrmA

DEPOSITE SUAS ECONOMIAS NQ 'INCO' E CONTRmUA, ASSIM· PA·RA O AUMENTO DAS POSSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO DA
-- PRODUÇAO-

I-E PAGUE COM CHEO'Uf-r �*"ti���W3F� ���..53..a.a. &.:.&$..a. � �� � �

-
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