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SÃO PAULO, lB.

I
c cll:"çãc, e .:.iro CO!;l a cabeça; cio

E' pena que um parJdo da pug- com Q� nervos em J;lonta, mas o

nacídade: e da deeencía cívica d'l gl�'tf;ma nervoso iodo ele -.rc1aved".
sCo!l:á:l gaucha do PSD pret.:;nda re- Os crncrícanoa, quando :falam a ti,

solver c problema d�. sucessão pr�'" m= nvtureza exeita(lat não } t.d� zn

sidE:tlc.ial. e até mesmo aãministn>r 0 ... ·1'3 coisa: que ela ,-..,l:l:;�·� o �lst,,

o seu Est�do, dentro de um sentid'): m'" I1C'LVCSOa porque s/J asssm jU'>{c_

lras5i�nl!rio. Politica não se faz com r'l dcL'beral', o cet'�'�t'o guverrsréo

����------����--��--��----------------------------�----------�-----

ac!e b • Il&&a:; .......

Ilntransigêncla descabidal
""'.",_��'!;' <Q.,- m:sc;C�....

ASSIS CHATEAUBRIAND

A1h aqui, dos Inc )l2ti'ien1:c.:s do

I
FSr c da UDN, que l:,t'b ii1)ólllOO
&xt.·.. partidariamente, (I que se

.::<(': t. sou ;,Ul..-.. pBIl.:l:l'U.'HI.!O �llds
serene> e mais alto 101 c g;)-';�.Y�n�
<:1..,' de Pernambuco. llJett lI:.t�úe <:

n!i:. o, n sr. Odilon BraJaz deu. {1.1:'e-

OS'I
ontem a um confrad.?l do �O Glo_

bo " uma entrevista, .mde há \:'a
rias coisas sensatas e u na só cu

qual discordo. Ele é também con

tra li partfeípaeâo do PTB dentro
de uma formula nacional ds enten
(Umento. pera i1 escolha 00 sucessor

do atual primei..') m·Jgistrado.
Essa é a tradição !la TJDN naoío

nal?
Não me parece. Em 19'j�, I) par

tido pleiteava' abertamente o "pIa
cel" do sr, Getulio Vargas par'� "

seu candidato à sucessão. Durante
semanas, U,; Ieaders udcuístas cer

raram o fogo centre i) soütárío de

Itú, lI3 expectativa de que ele pu"
desse vir li apoíar -, nome do bri:.
gnõeiro, Grilndcs orgãos de pubfí-

I
CCTodo omundo quer à diminuição
ida tensão entre o leste e ry oeste»
'Mendes fia ce discursou fium alnuu;o em sua Ifi8aU3

I' WAS}!INGTON, 19 (UP)
- "A ratificação dos acôrdos
de Par'ís não é um assunto de
negoc ação cem o Iéste, Nw)
pode ser considerada pelo
.este c. mo um ponto de iro
ca. Mas não vemos como �I

ratificação possa sr r um obs
táculo para diminuição da
tensão entre Q leste e o oéste,

.

.s'� todo mundo quer sincera;
mente ,:ssa diminuição"

.

declarcu hoje Pierre Mendes
France. presidente do Conse,
lho francês num discurso
pronunciado no almaço ofere,

I
cdo 'em SUl;! honra pela Im,
prensa internacional no «Na ..

tíonal Press Clube".

"A natureza decepciona] .

o" quais estavamos em cons.,
das últimas notas da Uníão tante comunicação e d\)xa�
Soviét�ca, pr�i;seguíu Meq me dizer aqui que sempre lOS

�iJ::;!e, "nhidan'enü, Iígndos no 1.:.-

de" France, não deverá ncs encontrei prontos para nos :i,,;ú�mo. Si:US porta vozes mesmo,

desviar do nosso objetivo C-Dl1.S- compreender e nos .:;juàar de suspenderam as hosrihdades contra

tante que é, o de estarmo» todos Os modos possívets. o sr. Getulio VargAs e Q PTB. na

sempre prontos lEI. negociar _. Salíen.ou finalmellte o pr.�. esperança de te-los ",o seu lado.
.

bê f' C 1 EJ para não ir rn-ils longe, poismas negociar em oa- e sídente do '�nse�ho que, en,

ccm os preparativos necessé. trementes. a Erança deve :'0- que se trata do PSD do Rio Grlm.

rios e não por íntermédío de construir sua potencia inter ..

de l:.mbremo 'nos -:1.€. que em 19:11,
� qu�ndo o sr. Getulio Vargas dlerru,conferências improvisadas íl na afim de tornar sua contrí- -

espataculares, destinadas prtn, buícão ao mundo só+ida e um. (Concluí na z.a pago Letra A)
cípalmerrte a fins de prOp'l_ ...;;----.;.....-----------------------

ganda", .

........ - • a .- .�-�.

�e;:;;�d��7:·q;�� Não Ilfocuraria a Innldp,rra I
re������ 9 1���l;l: :�f���:�:����t��:t n"vas oenuci3fO�n com r81l�sia !"mos estabelecer são fundadas li I 9 y
no reconhecimento dos fator.
do mundo moderno e nas Ie ,

gt.imas aspirações dle todos
0'5 povcs europeus e africanos,
dessa região".

WASHINGTON 18 (UP) - A
ofi-

CUr9rÍa novas negociações
com a União Soviética e so-,

bre a defesa' européia, "A
Pólítica que já enunciamos
é pura obter por todos os

meios nossíveís a ratifica
cão .do; acôrdos de LOl1dre�
e Paris - disse sir. Winston
C4urchill. Depois disse que
a p3rtir dessa base. com

prazer teremos r de desen
volver uma nOva fase de eu

tendilnento com o goverl'lo
soviético,

Fazendo- um histórico da
questão da Indo.China, Mell.,

do s(:l'lorio minirno
dos preços só lentamente pode sel

contida.
Mas há no momento atual um

con-

PEÇAS LEGITIMAS
Rua Ui li!! Ngvemllro, i'l'3

Casa do r..meri.eano S.A
.

..

rio

ascenção do

", III'!
_ '�

nlia �mnefrem�_ .. u �- r �

ovo ao oder
Resposta aos gauchos na C(lma.ra.
RIO, 19 (M'1'jd.) - A r-ecer.- Ramos essa repulsa pÜ'r 'Parte do 1.11;.tes das ultim.as eleições, so:!i·

te nota do PSD gaucho vetando PSD gaucho, onde O' PTB l1ão citaf·.) para. apolar se-çóes e'Sta·

quaisquer entendimentos com O' Unha inimigos Até 'porque - 13.- duais do PSD Cm suas lutas ele

PTB repercutiu, na Camara Fe- duziu - ná·) f,erram os lJartLa- torais. Não há, portanoo, racioci
deral através de 'discurso d'l sr. rios do orador .bater en; portas' ..�;) sr. Sll..i Ramos razões para
Rui Ranms. ° representant.e pe- alheias; pelo contrário, foram incompatihi.lidades ideol'Jgicas o

tebi5ta, longe de investir c-ontra insist' ntemente procuradôs. morais entre os dto·is gremios que
os poesseodistaB coe'sta.duanos, li· A estrrunheza era tanto maior são filhos, d'Oi mesmo ventre pro�
mitou-'Se a estranhar a referida - prosseguiu - quanto se sape \iigíoso.

'

nota, lamf1ltand.Q. apenas, que que 00 sr. Jango Goulart foi," undU' na Z." ,11�lna ..."tra MI

sejam. às vesperas de impodau- .

te pleit-o; desC'Jbertas incornpati-

P r i .... � fi Jj'!.. I;\.< �..y
,'� ft l;i ; V·

.' pr'" " ....

I'!i!.(
a � ftl'io:,. 21J.;'�idades emref<H:ças politicas

li!

\';'��ll.�;;;· f,i �n�� ....� l:.,fWn ,�
afms.

. lU .., i<J � � f.( � �i .' I '/ft �h i U
Revelou, ainda, o procer suhs- , ;<

-

..

ta ter sido· sua. agremiação, pro- :

Iem'
-

n t
-, oe r .. � ",'<to..

..

X
",! ,_ i .....cura'da peJos mais alt'Js dirigen- e ".

�.� 'u ��-tS .: "'.' g".:'.
!l:f . � !!if,�,.; 'tO �11

tes do PSD que tomaram todas ,�� � .

li i;;� �" ��' � � �II i\§iniciativas de aproximação, e- te- ill', ".!6, 1:<,. &,. e< -

" �.- !§, U

rem, aindà; os trabalhistas pro- í .'

fundas simpat�as pcr_ uma Candi-! RIO 19 (Merid.) __:_ Exe-l tinto PCB, Iguatemi Raro·os
datura pesse(llsta. Na-o' se furhlU' . -

Al S V .....

pontar nomes lem-' cutando ordem de pnsao e varo oares en�llra,
mesmo aa,

I d d'l'
,

h f' d
'

brando os dos 51'S. 'Jusc��ino Ku' preventiva expedida pe a

Isen
O· a 1 1genC!a' c e la a

bitschek e Nereu Ramos. ,I Terceira Vara Criminal, a por CeciI Borêl. Iguatemi é
'SOLICITAÇOES AO PTB ! Policia capturou dois inl.� autor do atual estatuto

Estr'anho:tt, de inici':>-, ;o, sr. Rui pcrtantes elementos do ex- clanc'estino do Partido Co-.
munista, já tendo exercido
vários p:stos. mesmo con

tando com várias entradas
na Polícia como agitador.
Ventura tem ligações m

clusive COl1.1 os comunistas
de outros paises.

peR

Aludiu, em. seguida. o sr. Ch,!"

te!",�?! ãivul-
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de 'Metzker e J1iedlel' Ltda. fito a nnfl J r, de Novem
bro - 1344 - fone 16-89, caixa, postal, ',ai) ofe

rec� 'os segúfutes negados para v�Ílda:
VENDE--SE progressista indústria local por pre

ço muito vantajoso, com ramo de negócio rendoso e

de lucro imediató. Possibilidade de desempate do ca ..

pital no primeiro, ano. Melhores informações com a

INTERMEDIARIA.
VENDE-SE um armazém de Secos e Molhados,

situado' no centro da cidade, com boa freguezia. Fa
cilita-se. uma boa parte do pagamento.

VENDE-SE uma plaina de 4 faces, alemã, para
soalho,' foro e tacas em estado de nova, por preço de

PRECISA-SE

referencias na Firmá PROS-,
15 de Novembro, 900 - BIU-I,,

!
Assqmbléía Geràl Extra.ordinaria

La CONVOCA:ÇÃO _

t 'Sã0 convocados os senhores acíonístas jlesta sociedade
i -: noníma, para uma assembléia geral extraordtnárta, que

II deverá realízar-se na séde soei aI, à Rua 15, de Noveínbro.f

I

n.o 579, às 15 hc'ras do dia vinte-(20J de Dezembro próximo,
afim' de discutir e deliberar sobre 'a' matéria, eonstante -da
seguinte

ORDEM DO DlA:
'I 1.0 - Aumento do capital. social e consequente oltera-
1 �ãQ das disposições esfatutárias que :L1rem atingidas com o

! ?l'ojetado aumento (cap. II)
2,,0 - Alteração: parcial do 'artígo 3.0

c'aís.
3.0 - Reforma parcial dos' estatutos sociaís na

,:elativa à administração; (Cap, ,II!).
Blumenàu, ,12 de ;Novem1:)ro de 1.954.

, .. " ... Victor Probst - Diretor Pnesitende "Li_ma Barret.>J; soube encontrar
momentos de beLeza e poesíà em

a.lguns dos menores detalhes da

! Vende-Se

Tu�� r?ce�te�!tef i:s!lada, com 3

i maquinas elétricas de impressão; 1 guilhotina �emi, automática e todos os demais pertences; material to
do novo.

Informacões na Impressora Aurora Ltda. rua Pe
dro Ferreira:ZO A. Caixa Postal, 102 - Itajaí.

mais formídaveís písto»
�

,

!lÍC1�S ln torno> -da 15ri.t'talidade hu '

nana de flue se tem, notick des

de' OJ filmlfde, Ei!n.Sensteiln".

d t t' t O críttco do Ne.w York Times
0'5 eS a 'U Os so;

í ,ôlogia o sep.'tidQi zomantico

parte eertas passagens
do:

EMPREGADA DOMESTiCA
Distinta família no Rio de Janeiro procura duas

empregadas, sendo 1 cozinheira e 1 arrumadeira.

Paga bem ordenado,
Informações pelo telefone 1052 ou 1234.

Por motivo de .l1!u-11dança para (unflba I
Vende-se o Bar Caxias, i i
situado na Rua S. Pau- I,

lo, 689, em frente à Vul
canízacôes Scrocabana ,

DemaÚ; informações,
com o proprietário.

lE

empregada para 'todos
os servicos domésticos,
Paga-se "bom ordenado.
Informações: Dentista
Zimmermann, Fone nr.

1146* :<5�··� -,

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

porodutores 'e 'souberenl' 'apr6Yei�
tar..

, I A porta pará: o 'met;c,ádo norte

amerícan oestá aberta: há que

aproveítar a oportunídade. Daí transfer€l-se o- sr. RUi -Rá-
mos para 0'_ plano nactcnar, afie-

(, mando qUe, os Ieaders nacionais
do PSD di .cordam de seus' car�e

Mais adiante, referiu 5', ao ,')pD- Iígíonacíos do, Sul. Exemplific:Ul-
"grama negativo do .governo atual, do, cita, o artigo, do -senador- As
cc.n�essand9 o seu recaio de' que sís Chateaubr íand, intitul,MO
�sso v,:_nha causar fu_nàl:ls prejui,ws "'!'eJ9lerJ;". 1;1:00 qual este 'P'J:i3CfT
"Naçao. Becorihecía que a rea. paraibano chega á conclusão de

_

ção d,o, ministra Gudin, da i!'azen·, que Q caminho natural do PSD

������������������Oc�""MOCIO�!
da. contra <)S, esbanjamentos ante- .é cOJigàr;'Se aJO PTB. Opinião-: todos

I AUTO�10VEl '" Compro

I
(OMPRA-SE

PARTICULAR, 1 só do-
110 Chevrolet 49 a 51
Ford 50 ou 51 dou en

trada ÇrS 60.000,00 res
tante em 12 pagamen
tos mensais.
Ofertas para CAIXA
POSTAL,407

AIto.-f.i.".larite corneia de
12 a 25' polegadas.
Ofertas para Alto-falan-
tes - Caixa Postal 91
Blumenau.

----II
D E SE N H n;-A

Blume-
nau.

AlUGÂP8SE I
uma sala pura negocio, I
a rua 15 do Novembro -I

,

-

para trabalhos avulsos,
precisa-se neste jornal.

T E R R E NOS,
Em Uoupavil Norle
Vendem-se três, com

17,50 de Ireutc, por :�O
de fundes, eadu um, 10-
calizados em frente a

Escola Estadual (antiga
olaria Ziegler). Local
Iívre ele enchentes. Tra
tar à rua Brusque, 91),
ou pelo fone 1472.

li Jm�nl.ç;ria. pl'cferid31 pelas pessoas de fino gosto
...,...... iI .melhor O1'ganização técnica da cidade - '

-.-

VENDE S E
no distrito de Ilhota um

terreno com área de...
600.000 metros quadra.
dos, com maquínârío e

terreno pronto para ar

rozeira aproximada
mente até 700 sacos ga
rantidos, . '�i�"ll

Os interessados pode-
rão dirigir-se em BIu
menau com o sr. Ale
xandre, no Hotel São
José, e em Ilhota com o

proprietárío sr. José Ja-
.

cinto Vieira.
-,
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CONTRARIO AOS
INTERESSES NACIONAIS obrigagões do. TesollrlO. Om, êsI:e

RIO, 18 CMerid.) - o presí- segundo item ê tiO �.
dent� da Re.pública envíou men- ilusóri6 quanto o. prímeíro, por
sagem ao Sen8.do Féderai, resti- que a elevação 'das taxas de jU
tuindo, eom veto tOtâl, os

autõ-INS oon�equente à i�f�ção, Im

grafos' do projeto de lei do Cou'" pede, há, cerca de qumze anos,

gresso Nacio.na1 que prorroga a, qUe o. governo Federal consiga
: vigência das leis ns, 1.102 de Icoiocar no mercado novoe titules
�8.5.50 e 1.504, de 15.�,51, que l do Tesouro dé tara de juros a

i dispõem eobre 10' plano: SALTE. ceitável.
;
O presidente Café FJllu?' conside FAL'rA DE FlliLWCIA-
I:OU o' projeto contrário, aos Inte- MENTO ADEQUADO
resses nacionais, pelas razões ex Argumenta, a seguir, O' presi.J
postas na referida mensagem. rente Café Filho que � sítuação
l :

Inicialmente frisa. o pr-esídente ,daquela época não, se alterou,
i
(ia República. 'que, embora se' permanecendo o 'Plano SALTE
trate- de uma. medida, de iniciati sem recursos próprios para o seu
Uva do podez- Executilvo, duran- finandamenro e constítuíndo, peI

te Oi governo anterior, {) atual lo seu carater- de' orçam'ento> pa�

; conjuntura economíca c, financei raleIo uma das causas do \:lese
'/."a do; pais desaconselha a, sua quníbrío das', contas públicas.
: i:!onvei'sação em 'lei., Elaborado Sua prorrogação; portanto, p';>r

i i)m 1948, há mais de seis anos, j maís um. quinquênd,o\ sem elímí
i Pú:thnto, �ua�l<b a sOi��ação d{)l! nação do vicif'< original eonsís
I pais era ínteíramente diver-sa o. tente na falta de financiamento
; ,PIam> ,SALTE já não correspon' adequado., seria a persístencta de
1 de às comiiçóes atuais, I um erro já reconhecído e am-

i SUPOSTAS RECEITAS
. piamente proclamaod,

: Recorda a mensagem presíden

recuI'SCIS

00nsistia. em uma operação de
'Crédill» intern<ll sob a forma de

í ciãJ. que- já naquela época as crí

: tíeas mais autorizados 'Se fiz€'-"'
,

ram ouvir no tocante à írrealída-
de dos itens em que se propu
nha basear a suçosta reeeãta do

Plall!o SALTE. Essa reeeíta 'Se

, eompunha de um emprestímo
1

...�__lIÍIItIIlI__III!J ".../1 .�A&_
; que o Baillco do Brasil concede- I
i ria ao Plaw,) SALTE de 70 mí- i
i �hões 'de dol1ars a jnuros de 3,5 i
; Por cento, acrescentando-se que!
: ",as economias ortundas do tri-I'i
go e do petrõleo permítiríam a

; partir do terceiro ano dispensar I �_IiIlIi " "'.

!(����������������������

PROFESSORES
H. E. c Azevedo

Rua Cuiabá. 114, a traz
do Hospital Santa Isabel...

F e R D
PEÇAS LEGITIMAS
Casa do AmerIcano S.A.
Rua 15 de Noveml)ro, 413

"'L"ORD'"
ALFAIATARIA L iDA.
CONFECÇÕES FINAS PARA HOMENS

P

",

I } Rua 15 de Novembro, 592 -1.� a�d;r'- Blumenau' s.e.

I: -

f Ar B R I (A D E
DE ME T A IS G.

ARTEFATOS
O F F E NEY.

Especializada em serviços de niquelagem e cro

magem de peças até 1 metro de comprimento, com
cobreação antecipada - Aceita serviço em zrande es

cala, para indústrias - Execução rápida - Solicitem
informacões.

Ruá Barão do Rio Branc�, 301 - Caixa Postal, 16
I Fone, 229 -.BRUSQUE

_0, /
. '-_.

'-
_ _",_._...-

.....
,,-

.

.
'

RIO, ·16 '(Merid.) -.VtJlta a
baila o nome d'()l juiz Aguiar Dias
titular 'da, 2.a Vara da'Fazenda
Publíea, aiualmen.te Convocado
para o 'tiib� Federal de Re�
cursos O referido magistrado é
acusado de ter ;produzido á Far
�enda NaCi,oiD:al, ao

.

conceder
mandado 'fie segurança a dois
cidadãos estrangeiros, para líbe
ração" de "mercadorias ,entradas
no pais oomo bens pessoais. Os
bemeficiados

. pela medída.: foram
o uruguaío Oscar :Tcsé Car;1onnl:t

eSão·Paulo ar Brasil

Píoneiras da relhgeração domestica !ntegralmente reelieada no Brasil.
as IndÚlltriaiPerei.." Lopée S.A. cumprem, vitoriosamente, "",is

um,. etana. do seu programa industrie], Com seus distribuidores
,C I lo eolccam ao alcance de todos os lares. <I

,1I0VO e modenri"iJno f.!'frigcrador CUMAX BUNDÁDO. Igual .os
meUtorc8 de proced�ncia estrangeiI1l· c a 'Fr:C;'D r:di.uiJo, CUMAX:

IlUNDADO de 7 pés eühíéos,'destaca·,e pela sua bela apnrência, alIlpÍo
upo!)t) mIemo e- um "OLhe! eperfclçcezneutnr o COMPRESSOR
CIDfAX liERMÊl'ICAMENT2 FECHADO. CUMAX BUNDADO,

"

dá �oilfõrto ao seu lar. sem pe.a; no ..u' bôl,01

COM (OM�RfSSOR HERMEIICAMENTf fECHADO
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1 AUTOMÀTICAMENTE, enche-se

de água, 00 seu nível certo e tem

peratura adequada. (luente e fria.

•
r-;

MU�flJA (ArAIUHENSE DE lfGURO� GfRAIS
UMA ORGANIZAÇÃO A SEU SERViÇO Estada

I E' curãosc como

nós, tão atentos em geral
� às exígencias e aos limites

O
.

e1 't' 1-1-
me a Ih

" do n08S0 corpo. somos obtu-
,,' ,,' B.lg!,l,. ,e a ,pra 'a voira j: rgu e-os. inteiramente sos quand está em J'OP'O a
râo a ser brilhantes se voes em uma "Tia" lha t' d

o <:>

, "
'y[ �L

; l�on en ? saúde do nosso espirita. Se
os esfregar, com um ped'.aG':: aueros D

_ . _ :�� ene ou gas? ma. ei- acvertímos os sintomas da
.'

de lã embebido de amonía. xe .escorren, p�-r;curando�os dor de cabeca tomamos 'Ü

co� S; cair em seu vesti-
sobre urna vasilha ,e ' deixe I eomnrímido �q� deve faze
secar, por" uma noíte, en: 'la passar- se �os sentimos

9-Q' urna ,gota de gorq.ura, lima corda. J?epoip. guarne- i esgotados consultamos um
ponha, .tmedíatamente. sobre ca os armarros enrole or "

'

, _
J L cu, _. >, "� médico se temos fome. co-

a 'mesma uma gota de es- topetes, .capas dE' pele, rou- memos, e se temos SOl{O 11e
sencía para isqueiros e :pol� pas de la com �1S folhas, as- h

' '

vilhe com talco. 'A manch",' .. �' .:': h' . n uma forca humana nos
- GIm impregnauas, CUJO cnei-j . 1 d

'.

desapareceráitIns t' 1
.' A'. ,1l11peCe e 11' para a cama

{'O es a ,,€,Vlssrmo., O nreci- Ma d t t d
t

','
J::. S qllan o Se ra a o

men e. sal' de usar o ::J!:.,,::t::l :13SW:l •

it 'f '1 N
_ .. .; Para preservar 'do 'sol oteaíd b 1" '1 eSpll'l o oue azemos. a-

o,
. pr Cgl O· as .:1 oxpo-io j , N""t t t b

os quadros, aplique sobre',' li
,- aa; o en an 0, am em (1

'" 1: " - .... 1.1111 (la ao ar. . .

. .,-,' .

vidro, dos' mesmos uma SO� Uma oeou '," 1 pedra espiru., tem as suas crises
-

-, t AA.C!,"'.! v.r c
0:-; seus altos e baixos, 03

Iução de sulfato, de quími- 'de gelo posta r:at..:;:n�] das
A 1 :! '.

1
seus esgotamentos. O es-

no. .50 uçao, mcc or e in- flores um pouco murchas,
"

1f'
. -, pírito cansado nos trai, nos

vrsiver, az perder a, luz ihcs devolverá ;1 frescor.
t 'I

leva a cometer zcstos estu-
que a' i-avessa seus � e� Um pedaço de carvão de �

pidos- a pronunciar pala-mentes destruidores, madeira colocado 0:1 :üma
_ Para deixar corno 110- das flores ,eviLt sua {:{?('om- vras dest.inádas ri compre-

meter- us nO�:�ils relacões. .gndas. c'�mo fazemos com as
\'os os objetos de couro' es- posição e prolonga sua du- ,,'

I t d
. ," •

"
com () próximo. Pois bem, I P a� as .e JarClUU, e preciso .

. lregue-os com, Ulll pouco de ração.' cs-v-i '�" '
" t. , então, luva-Ias 'pelo mencs u-

óleo misturado a alguma -:- Evite as manchas ele ,-,ó,1�U�. l.;m ,LId umento para ,ma vez nor mês. Ai plantes
!Iotas de tinta na cor do transpiraçân 11::>,,'-: luvas,

o espíríto, uma cura que cujlJs fol.has ou f"lb;igem são
� -

- L _, '.1'1-
não custa nada 'ó>e não

'

couro, rando-as pelo a vesso 'lS. ...illliliiãói--............--- - ------...-

- Para ter as lentes e vi-

f
frequande-as í-iteiramente pouco de boa vontade: o"

d
lar.

ros dos óculos sempre bem em um pedaco de giz
limpos, use um linho bem

J
branco. E' preciso fazer eorn ,o

�ino e algumas gotas de á- t espirita doente o que se faz

gua de Cclonía. Esfregue, ( A R 6 A 5 com uma perna . quebrada:
em seguida com um peda- .!" obriga-lo à imobilidade com

co de camurca. ) n 11"1' '1'1' o engessamento do silencio.
�

_ Para coJmbater 'as tra- I rara fitmanOpOlh Os benéficos resultados não t
ças, eis Ulna receita eficaz I Expresso Blllmenauense Ltda. tardam a aparecer, No 'si-!
e pouco dispendi(Jsa: tome I Fones: 1620 e 1752 lendo todas' as questões que I
jornais (nunca outro pape: f i nós au.:.nentavamos com as:

o �f<yrece por preços menore� a
,

��

RELOJOARia CENT�nL
..

d e

HAROLDO REGUSE

- _-_---- .... _. __ - -_" - - --_- -----
- -------- - ---- _._------�- - - ---

Rua Floriano Peixoto, 95

Cp. 439 Tel, 1639
Para consertos em geral proeuré sempre a

melhor organisação técnica do estado,

em acao
, 1

-
,

FABRI(A DE MAQUINAS E fUNDICÃO MORITI
,

De- EDMUNDO MORITZ
Rua Uruguai, 30 - Caixa Postal, 74 - Telegr·: ":M.ORITZ�

--ITA'JAI--
I"'aorlcação de Balanças. de 20, - ;10 e ,(0 lts. - Bombas IngleSA" de

1 l1. - Eixo para 'serras circulares - Fnradelra� borlzoniat. pa'
ra monta�em em armação de madeira - Ferragen. compIe.tlu -
Serra llta - Plainas simp.!es. 511, cento dt: largura - Cilindro" pa·
ra padarias, Illoe!ldt.... para cana e draga. compler,u pano areia ..

ped'f>g'I.lhos - Oficina de fundiçlio li pstampllrta
'

Projetol', or

Veja D flua a B E N n j X tCOnomal

faz pára Você:

2 AUTOMATICAMENTE. p,>la sua

ação" agitadora, lava soa '·CiDente

sem prcjudit.:ar, os tccido�

Relação- das .àpóliCCf> sorteadas em, 16 d;� novembro, de 1954

rotef)t· �x\..;tl:;.·y(; dt; í:!::I":í:!;" �tU"CJ'

lide por !;i 0110-:' - qun, � Ti :>\I':P,-:-. I!IC�

"imcnlú�, '1 ..di:UÇ... tif,;;::_ �;!;lJr.' ::; r0U�a,

dept::tl') de l?n�!.1guoéo. sam ..:UjlW r�to.r�
sem l;vübrclr bolóC3. �n""_JI":elH"to :;1,:O'lE"

ment'C o h"'r;ido, r,tinl prcce�.::Q qu:! QH

mine o op.!'j\Jclich.1 Q �lIh"luat;!i) "róL:l'''.

o !lEND!X (CO"'::';,\<lI' ,,/ia
neces!;ita rh::ar;éio no

Bolo nem insttiiaç(;1IJ c�r�r;i�i.
Tmbolha com 9ufl1q'",'
pr�:;!ão de água r,. tU'l'ito

liR;;·l<1 '�m qualquer torn�jrl'l,

petrQ quo ftfll(icn�

com' fôda cfici;'nciu.

.Joao Nogueira da Cem: e Genoveva Car�
valho Nogueira .. ,., ,_. ". '" '. "

Clotilde Noronl1:l Fer'rér ,'. '.. .,. .

Anfenor Píres de Freitas c Elizete Loucs
de Lima Pires .... , .,.

4

':f80, 4.1 7 --, Denicio MarqUf;!S da Silva "

'"

'155.954 Leordino _ftodl'igues da Silva
Vicente Lima de SQuza ,., ..

333.008 Aurelillo Luiz da Costa .....
l54.37:3 Geraldo José ele Campos, .. '"

336.163 .João Bertagnon e Lucia Santos
Bertagnon , , .

5:':6,356 Clovii' de Mello Almeida- e rí/Iaria
cicia Costa 'Pinto' de Al:mei::1n
Washington Braz "." ,.,;,.,
Gumercindo' Guinando ., '. " " ... , ..

504.188 Afonso Pinto T�ixeira "

, ,. , ... ,,' . ,.

317 ..908 -_ Francisco de Souza Afoü'So é Maria Dotta
462,301 -_ Julio Fresca ., , ..

"
" ... , .... ' ': ,.

535.602 -- Humberto Untura ",., ." ,>, , ."

- Romeu Fricati e EncHmacáo C· F.ricati Paranavai -..,- Pár.aná
-,_ Alfredo UhÍma,m e Mai:ia. Julia Hau

Uhlmann ., .. ,... ,.. ... , ..

- João Lino Hcc k ,. . ... " ." ..

452,169 - Fkrencio Antonio Hod:dgues . , . ,', . ,

SORTEADAS C'OJU CR� <5'.009;'0'0
309,5G!:l Antonio Lisboa de 'Mêlb" : '.:':,',' . ,':',
325.478 - Ju-lio Luiz tfeixeira , " .

SORTE ADAS COM

SEGURO
(RS 10.000.00

BArSICO!\{1 para cn}�'))�\I�H. 'Serllprc Cf;l á�:tIa
limpa.)- urna ou o::hJll'J •

..·êzc�, a �,U;\

vO(l{ad'!.

4 !\UTOl\LÁT!( ,'.,\íl';'.J'l'I', ,>rue, de

{'adJ renu"'"R-Ç:!1l �h: �i!.�v. C\;rt;tj iIJ

�hua J� fnt1tl.;t_. {lClt, P,l\'q t' pr-lti&f}
t��dn prqc('�;,.o .! V.:it:�tH"

Slondar.d

". C mgis
ostO!> vcmtagfi:n;'; I

OEt;:\:::N5TEAÇÕES PR/�TICAS SEM COMPROMISSO:
St�UR() fAMILIAR

-

( A S A D O A·M E R I ( A ti O 5. la

F, ;>'4.4;'53
F. 09.441
F. 37.752
F. 05.543
F. O.,24:'�
F. 14.873
F,

Castelo ...:_:. Esp. Santo
Dist. Fea'eral
Dist· Federal
B: 'HorizQríte - Minas

SECÇAO DOl\'IE'STICA
Rua 15 de Novembro. 473 - F O N E 1 5 3 �

-' - ASSISTENCIA MECi\NICA

�ãô se adiam. porq·ue iI falaiidade vem inesperad�mente.
Adquiria á sliâ tranquilidade

'

através de um s�gUfO conira

ACIDENTES PESSOAIS
NA

tt r 4 ,�! a;,W$$!JW 1
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,
ensaei-oo:à,1 oferta: d:e Fim, de

','
" "

""','" -ÓrÓ'<.", -"', '

HERMES'MilcEDO SOCJ.E_DAP� ANONIM,f\, t�1Q a s�tj.fação
convidar ,(1 pÚbl,lco BlulncaBlleose p_a�a

J

assistir tm S�...�S Leia., dlàll
,rlalD':ente, -a partir d,e 10':: a-tê' 22 'dO «=4It:rente. dai IS á's' 12 horas, a5

d;emQlllrl'âçõê� práticas' qQ�"'eltão 'se'ndo leJta'f, d..s tosuperàvei.• 'l.ln-
te-..adéir·as'" e' Liqu.'ldillcaâures' MA'CSTAB·,"e�jo$ a .. ta;o's eseãe sendo
y__II.dos por, a.penas er ..$. �5,OO - de ,eutra4,'_,'

'

"iíá" sem demora em', Hermes Mâcêdo Sociedade ',Anõntma a�sis,tir essas
d Q·�o:�lunidade pdrà saborear ,inteir:,QfOenl� ,:,grat��,_:, um �1Q.,qu�t�1 MACSTAR.

, ,
•

•

' ' '. ,<; • --; • , :' .' � •
• •

de

i A rodada de maior sensa,
! ::;ão do Campeonato da Dívt;

. 'são Menor da Liga Blumenau,
,
ense de Futebol vai ser cum

. prtdu amanhã à tarde, por
,

'quanto 9S resultados de duas
das três partidas que a mes

, ,ma 'comporta, dificilm'snie

J
deixarão de apontar ,o,' deten
tor do título da temperada de
19�4, título Este que no pri;

I
melro turno parecia' esD;!.r bem
ao alcance do Amazonas, pa

, ra mais tarde apr-oxímar-se do
Nacional e Progresso" .

Todas as ,)spirações' da ' a

�remiação sediada em ROdeio,
líder absoluta dn certame. es,
'carão ,em jOgO na importante
e empolgante batalha que sua

representação sustenturá com:
, 'J elenco dê Amazóuas, ama
nhã. no agora remodelá,do' cs
�aàjo

'

da 'Emprezn Industrtar
]arcia, Se J:::var de vencida
tão ps rigoso quão categortzo ,

'do adversário, a quem bateu
'pelo elevado mal eador de 5
x 0, n.; turno. sagrurcse .á
campeã d;:. tOrneio no qual pe,
ia vez prhneíra torna parte,

, Até com empate ou derreta
t,c v., ntarão 0" nacionahstas o

titulo em jogo, iSÍ'l Se o Pr«,
grosso, que os persegue à cur
La dístancía, cem desvantagem
de ,um DCnto, também empatar
mi' perder ir·ente ao Floresta,
lá c m Rio do Testo. Se não
I,. uvcr vencedor na' pugno a

r -alízar.se no Bairro do Gar.,
ci. ", e retornar o rubro.,negr )
v.t ovi. ''o· a Blum=nau, du.s
Cc .. râo sendo os líderés, C'0!11
5 I 'éln (0:" perrild.is. fazendo "s�,

!��:::"s,,:'ria, em consequericiu.
a decisão d� título em "1111.',
Ih ..r c.e três".

POI outro lado, passandc. o
co njunto progrcsslsta pt'l"
C8!�1r.'2ã.1 do ::1110 passado c

ba- dr. <indo c' pr:,"( 1:'0 di:; t::.:w
I,., ê.'i;1e 8,'; amazoncnrcs. Ve,.:":'
cc r.c : ctizada. t> rr.bro.negr-o
-lc Cx�rcia. a �'�,f'a rhs que .,j�'
!',:Lc:8. a conqursta do carnpeo;
""t:.

\

demonstrações aproveite

C'o;,crvcm t'" leitores, p: r
tanto, o grau de ímportaneia' e
expressão que têm os cíass- ,

cos acima comentados, er.;

contraste chccante coÍ11 (, pré
lia complsmentar da rodada
que j";'1'ii:: -Iuventus 'e Bandei
rantes, em Têsto Salto,

,-- ----,-----------'--,

e
NAS PAGINAS DES·

TE JORNAL V. S· EN
CONTRARA' O VEICU
LO MAIS EFICIENTE
PlillA A SUA PROPA
GANPA EM -TODO o
VALE DO ITAJAI,

Ence.rad,.e.ira_ mir!l11: MA(>TAR!, t(iais um fançamgnlo inédito· de
" ""

.

HER"M E'S
, M AfEl)O S. A.

,

(cúIlpre a9o_ra, e préseQ1eiesua, liIha n'��te' Niúai. Presiand'o os mesmos' serviços que ii ence
,rade�ra grande' aéima (l'iertad'ô, lem álnda Çl- vanJâg'em de encerar em baixo dos' mévets.: In-
1

carr�g,�e sua Hlhinha deste ,serviço e'manfen�a sua casa brllhendo. durante e depois" das
- Festôs de Natal -

rumará·, 8
missãó do,Olimpico
para Jolo,lIe, hoje

----------�-�-_.-
-

-','

-

..........
"ftt>�...

,!lo
,.
..
.

'.

. ,. tlel.!rt;tÚ.�11li;H! lé,: Itt;V ::�. -_';�!1 tL���ês:, '��f.;;i_!!!idaô "VIe3t

Ltclà,
-

.

P03tal, 599 - !
Sta. -Catarina.

. . � �-- --. -�._�-

-" '
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COI1:urso sem precedentes
• '

.

.

Contmua a empolgar a sociedade de
�asp_�!_o_

certame das bonecas viY�SI
A sociedade da vizinha t�. _ Brasfl: 7.500 votos; 2.0 A-' escolha da Rainha das BOne ..

ckide de Gaspar ."stâ c']m suas Iemanha. 4.500 vo.os: 3.0 E:l., cas ,cuja solenidade terá IUg'11'
atenções mcncpullsada-, . para

I panha, 3.131 votos; 4.0 Italia, no Salão Cristo R"l, em Gae-
O· sensacional ró interessante \ 3,100 votos: 5.0 França, 3.100 .par. .

..,

concurso .das .Boür-'cas V'iv.ss : .v-:tos; 6.0: Portugal, 3.000 V(l�; Nesta cídad.a, vem desper
das Naçõ,2,s, cujo de3fíle nés .. tos: 7.0: Sirio-Libanesft. com, tando curiosidade o anuncia
ta G/dade, dOl11Ül.�N último- t�, 2.700 vetos. I do festival de arte, que as
V';>. a ma is simpática rep.s rcue., Ccnforrrie notícíamcs arn- alunas do J.:rdim da Infancía
são, o que veíu demons.rar (I plamentc, no !'Iróximo dia B realísarâo, dentro em breve,
carinho e dedicd(,'á:, dos seus de' dez r rubro, haverá outro no palco dó Cine Busch, Int,
crganisadores, à cuja testa f" d?sfile dus Bonecas Vivas das, ciatrva essa tambzm promoví.,
encontram as Irmãs do Juve , Nações. Poster\,rmente, dar- da pelo Juvanato Coração õ)�
nato d.� Coração de Jesus. se-á a apuração final para ;' Jesus, de Gaspar.
As candidatas ao cur-ioso ------�---'---

_---' "--certcrne .cstão conquístandc
. gérais "';impatias não só da po ,

pulação gaspa ransc, mas tarn ..

bem da sociedade blumenau.
ense, <lu!';' se solídarísou com
a írileiativa.
Segundo os últimos resulte ..

dss obtidos n:� rr cente apu,
ração, as candidatas para a
escolha da Rainha das Bc n r.'.
cas Vivas das Nações estã.•l

!?sslm classificadas; I.o Iugar

I MenIres france responde a Bulles

I«Qucndo OS PQíse.� se Unem
está garantídjsegurança

Ouase O nião C�8cou-se com
�

r- ulranbo
. U�jBto Yoa�or

Washington, 19 (UP) -

O secretário de Estado; F.
Dulles, no transcurso do
Iantar oferecido ontem ao

presidente do conselho
crancês e sra. Mendes Fran
ce fês, aOs seus' hospedes,
um brinde improvisado e

particularmente cordial.

'Mendes Franee- declarou
notadamente Dulles, tem a

sua personalidade um dom

"que·muitos políticos lhe 1(1:
vejam: é um realizador.

Ele fês "tour de force" sem dendo em inglês ao secre- reservada à sua pessoa
precedente, de enfrentar I tárío de Estado e depois de sua esposa, declarou:
quatro problemas Simultai-I salientar quanto' fieára e
neamente'. Após declarou mocíonado com. a acolhida
que não havia motivo para

.

�------�--�--------,
surpresa por ver surgir na

França 'um homem que
possui qualidades para pre
sidente do 'Conselho, des
de que a França é

.

por ex
celencia o país de qualida
des indívíduais e inteligên
cia', prosseguiu Dulles.
"E' esse um dos motivos

porque nossas relações com

a França são estreitas. No
que toca à França existe em

nossas relações com esse

país uma "parte do cora

ção" que não .

se 'encontra
alhures".
Mendes France respon-

MANTEVE· O CONGRESSO
O VErTO PRESiDENCIAl.
RIO. 19 (Merid.) - ° Con

gresso Nactonat, em sessão con

junta realízada durante a noite
p!assada manteve o veto, presí
der,ciàl a parte do· projeto que
altera. o. codigo de vencimento e

vantagens dos mílítarea. Esse
vêto. oposto aínda ,pelo faleciàc
presidente -Vargas, foi a.prova'ele
por cento e setenta e novo 'Votos
contra quarenta e um •

Recebemos d�" delegado
João Gomes, a seguinte:
"A fim de esclarecer ao

público; em virtude. de co

mentários da imprensa e

de populares, comunico-voa
que durante o corrente ano

apenas dois detentos con

seguiram evadir-se da Ca
deia local.
Ambos os fugítívos, po

rérn- graças à rápida e efi
caz ação da polícia, foram
a seguir recapturados e já
segnirarrr= para· a Peniten
ciária dó'Estàüo, onde estão
cumprindo pena". LONDRES, 19 (UP)

Um porta-vós do Foreign
Office afirmou hoje que o

governo britânico enviou
instruções ao seu ambaíxa-

--------------�------

RECIFE, 19 (l'/Ieric1.) -. te' deixando no espaço um
O piloto Severino. Cordeiro rastro luminoso semelhante
da Silva, juntamente com

o' sr. Jaime Maínard, pns a uma serpentina.
sageíro do avião téco-téco,
em que voavam entre Pes
queira e Rio Branco, afh�,
maram ter avistado um

disco voador. Segundo ,i) re

lato feito em Recife, o a
vião em que viajavam qua
se se chocou com um estra-
nho objeto yoa:'al', 5emb j' Li�ados OS ereses ii outros lideres bolchevistas do continentedesastre' evitado graças a \ :;;;. �

um golpe do piloto que dn" I RIO, 19 (!vIrrid,) - Compo- 1'0 e a segunda na rua Ura
viou. o aparelho enquanto o' nent es do estado-mador- de Luiz uos,

disco subia vertízínosamen- C:ar1.Js Prest�s. f?ram o�t�� de- Ele�entos de certa. projeção
'o' tídcs por políclais da Dlvísão de do extmto Partid';)' Comunista do

��'!!�;����(!�������·'���'r"�>��? .���r�"·� �fr.��::�����[U:d�o���d;l�gu: ::S�l� ;;�:;�sa���de:n���
I A K � A J �.: :. mpo, p'2i'.s o.mtra eles fora ex- trarias aI) regime. Seus nomES

�� p C,.l
ó. p:.dido pelO juiz da 3.a Var·a.C_d I

são bastante conhecidos: 19uate
h ara ,açauor � :i ,mal um mandado de pl'1sao mi &l"n:'Js e Alvaro Soares Ven-
'1\ Expresso Blumenauem� Uüa .� preYen�iva. VerificoU)'se .a 'dupla tura, aguE"le de 54 ar.l'Js

.
viuv(},t�

. _ �� detenç�o er;:l pontos d�erentes � morador na rua Jequetiá, nUm€-
� Fones: 1620 e 175:':: �� d·.1s suoUrblOS desta capltal, a I ro 200 em Campo Grande e estei'.aec.o....").íJ.a'rutL�.nCII,'!t:.•O'1')"'-."l ,� 'Ic'o9 fi "li ..�.'. primeira na Esfxada do iu..

Q..... i-ei_ d 60 b"AOOo"".c.'·• .'.... ' ..o •.) • .'�". ,.-.""li." ,�, • ' •. " •..• .IY.. ....,... e anos viuvo bom eir(),. hi-
. ::.�., �:�,' _ __ . � _ ..:. _.. .

drauliCtJ., resident� na rua U.ra,-
I �elfl� à�licifnaif U·O 10 cenlgv-os 1 riOS'����if��R� '�mos.:6 U li . U �I. ,. O b U, Ia 19uateml Ja proxlmo a r€'.5I-

em qfHlla�lln�r· ,.orro�pRndenCI·!lS I,:�:�d��=:':���:
. fUL tJ d ih� b. b � U U U U II TrabalhIsta d::. DlVlsao da . Oro

______ ,

i I

I
dem Politica e Social. O verme-

.'
-

. lho nem-t've temp" d- .,., .. ,-

Segundo 1".::8 comunicou a I deve :::er selada com o res- esbo�r a .mais 'ieve �esist�nda.
1"'

-

d - C .' rr I " . . . I A (llligenCla em questao fctt· pes-e lreçao o'" Ol1:€;OS e e-
I
j)2CL1VO selo adwlOnal de 10 soalmente chefiada pelo inspetor.legrafos desta c;dade., na' c8ntavcs, de acordo com a I chefe daquela especialJzada; .sr.

Semana do Combate á Le- Lei 909 de 8 de Novembro Ceci! Bare:r.
'

pra, no perioclo de 22 a 28 de 1949 e o Decréto 3L68(� Tamb�m a .caminho. de ca�a é

do corre�1te, qualquer cor· de 31 de Outubro de 1952. é'JUe f.(}l d'tIdo Alvaro. S,oores
,

.

I Venura, e quase nas mesmas ceonrespon::encia dentl'O do país,! Alem das c:rresponden- diçôes do precedente. Sã'J ambos
••- .. _"" ,.

, cias, será lambem obriga- membros ca.leja:dms do extinto
.

tória a aplicacão do selo a- PCB. sondo Igu.atemi o autor d{)

1 ceciso -nas
J

encomendas ')resente estatuto d·,} partido. U�
;

, i Q outro pertenceram tamoem, a
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