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milC4.grosas VSll1. realisando umpadre no Int
-----------------------------------------------------------

li to
ASSOCIADOS'"

e troleo
ASSIS CHATEAUBRIAND

v::.i reuntr-se ·quarti. feira
para definição sobre a candidatura
do sr . .Tuscêlino. Os udenistas ban
deirantes estão centra d�'·· e exigi-'
ram do rélatorto nacíbnaí ímedíatas
articulações em torno de um

gundo candidato.
RIO, 29 (Meridi.';)mU), _ O O governador Luca, Garces re-

"Clube'Militax" deverá convocar cebeu esta manhã vários deputados
seus assocíados para uma assem- federais de.· São Paulo com os

b]éia, afim di€: discutir o aumen- quais tentou articular a' candídatu,
to dos ven'eimento d!D;s míüta-

ra do sr. Hor�.cia Lafer. ex-minis

frEiS, �uja t'iLbe:Ja, j�, ;foi apeesen-
tro da Fazenda para .'" presídeneía

tada pe!p Exércit'Oi e Marinha, Id.a Cama�a dos .De�Utadas_.. Entre

bem como' ? aberro proposto 'pe-
os deputados Jârust�s, orientados

la Aer.onautlCa. . I:) (Conclui Da :a-.a pagUla letra D)
.

PAPA PIO XII
"RELATIVAl'ilEN'l'E BEM" O ESTADO

.

DO PAPA
.

(Texto em outro

DE

local)

Podemoo demonstra-lo

!

,

adoto. medidos rigorosasl
-- A p:o.-. pííearam-se., Ai3 i:mportanoias ,guia que. -há cerca de dois me-lmando a ímc'diata e.:tmJ)roessão..!.(."Conom'ica di'spendídáS cóm a. "rubtrcã,."pes::i ';'€s-e'mêrà�estâ à 'iI'üã'-fren1:e.'Fe- {de'a'llspesa'iÍ de pessoal, 'que lhe"f""��'soa\:" elevaram-se a quase 20 íêzmenbe, .

.0 presidente do lAPe, proporcionou fazer "eonlOmia"
por cent-o com a nomeação de um de seus mais al11tj'gl.Js servi- i mensal de cerca de 5 milhões de I
noVlOs fUllci-anários, sem contar- dare',;,: tendo exercido (is mais di- cruzeãros. 1
,inos; c,om �s aum\€!ll.f.iis p:revist-os IJere�{.-:s _p'Jstos de'chéfia, desde o Àdmirustrando friamente, ';1 I

ao fi amua nao ef�t�adO'5,. qu� tem de QIVl,Sao ao de· odelegado, e 'd�_' ()reside�te do, TAPC, usando C'O-l
�.or_ �ns:q:rencla a lele!VaçalOj do rettor de Departamento; pel:feh- mo esta fazendo até agora, os l'GalarlO mrmmo, o lamelltte '.entrosado> no "metíer" proprios rjeCUl"E>Js da autarquia,

la casa,. ao assumir' o posto, to- vem !de obter em pouco mais de I"PÀGAMENTO DE mau medidas drásticas. ,dois meses. ia, redução dos com-
BENEFICIOS Iníoícu sua gestãiol ' províden- promJsS';)s para 150 milhões,

. ,

e cruzeiros

Houve '.

tentatiya, contra a
,vida do- Íll1peradOf Selassié

.

GENE:r;:R-I\.? ?9 (DP) - Re- sobre Selass1e caso. o mesmo
for,ços �!f.t:ECUHS.. da P.�1icfta' desembarcasse,. Embora possaSUlça, o';; armas mt mao· e ser uma pilhE6,. quinhentos.com ,:rdem de "atirar para policiais uniformisados oe cin-
matar':,_ ?erc_aram 11( ,estação qu�nta inv��igadorEs foram
ferrOVlal'la de Cornavm, 'n(i!�-:- destaca<l'i�s para

.

velar pelata ddad>e: _S-o,ul:J,ç:-se depoIs segurai1.ça 'do imperador.
que a PoIrc-a havla reC'\õbido
uma denuncia de qUo;; um
grupo de i;!_strangeiros pretén�
'dia as','ssínar o impe',raruor
Haile Selassié de Etiópia, du_
rant-e sua passagem por Ge_
nebra, O soberano >etiope es_
tá em viagem P?ra Viena;

.

e
a Policia v.:rejDu' cuidadosa
mente todos os compártín'len
tos do seu héin. Contudo, na
da foi enü:ntra;do '. 1-

Um produto do

lAS. LlC.OR DE CACAU XAVIER
ela.

dando
,como.l<iXe-mplo .

ur» d'J.s masoceso
institutos de cíasse, que é O' dos
Comerciários. Co:mj;momiss'()S ass

s,:midoi; pel'o governo passado,
somenta 11;a parte imobiliária,
vão à cifra superior de um bí
lhã.o de cruzeíros. Com o

merrto do ,;sài;irio mrrnmo,
compromlssos . para pagamento
dos auxíísos 'di:v\�'l'sos, inclusive. o

.

ae natalidade' €i funeral, -mu'lti-

Para; fazer face a' pagamento
lie aumento de �lIle:fícios, o I
a. P. c, teve que recorrer 'aI:)
g(lVierno so11citi:màrJr-lhe fosse pa
ga a ímporfanjsía de cerca de
�80 miqhões dja cruzeíros, por
conta a {J,ivi!dw da Un1ãtO', o que
ainda nã-o f'Ji feito·.
Eis -ern síntese .a responsabítí-,

dade 'do' 'dirigente dessa autar-

NAS PAGINAS DES
TE JORNAL V. S, EN
CONTRARA' O VEICU
LO MAIS EFICIENTE
PARA A SUA PROPA
GANDA EM TODO"O
VALE DO ITAJAI:

.

.RIO, 29 (Merid.l" No atual. Segundo, devemos PN_lvbor entre as classes SO�1_a�
RIO _grande ,do, Su.l ja �ouve );:�lgnar por um ampLO enten,' e propÍcia:';'J a coltgaçâc de
reaçao dentro elo dtretcrío do .j'JY ento CO'TI urras agre .n·a-l todas as corr.vites, acarr,,"�''1-
PSD contr� a intran:;igeneia Ç?€�. com exclt sões da apl:io. do) na melh -r hipotese, a :;l','r
dos ortodcxcs, O Sr. 'Cflon Ro- ri- tíca, d� q'"alc}t\er delas, <I" I rota total' daqueles que não se
sa deslig�u-s:'!. írrevogavel, acordo '3p?n:13. com ,?S L!:a- I comprometeram alem do que
m."n�e.do �hretono regional do mados part.d is centrístas, o

I
Pl',.pus para scbrevlveneia do

parj.ido, . dizendo atravez do que estabelece ría profundo cí, regime.
seu r�pres�ntante, sr, Artur., --.-

-

Não nos será licito, pois,
Fe:r€l�a Fllho o telegrama se, "RE'ATIVAMEUIE BEM" .assumir tal responsal?ilid'3.dagumte. .. ,I". em face da democracia bra,

- P,:ço ao presado amigo,
nAnou O nA'PA síleíra ,e do proprío futuro do

na quatidade de meu repre, r" JJ r Rio Grande do Sul que iso-
sentante'junio ')0 d'iretorio re-

IDAD lado e enfraquecida no �ená-
gional, !)ara que -sustente o

I
C • E DO VATIC�O, .29 ri; nacional, tería sua econo_

SEguinte ponto . dê' vista em nJP) -- Fontes do vatl�ano 'lU- \
mia .,balada, com funestas e

r�laçã.? ao: J,:lr'\:l';em� SUc.ess?-1 f':J�mam que. o' P';ra PIO, XII
I impreviSíveis consequencia.õ.

1'lO: nao dev.: a�s€cçao ,do R>'J pa�,s�u a nO_lte-
. Iela;t:tvam.ente M.eu pronunciam,ento não ô

Gr:mde, do Sul "ssumlr qual_I b�m , t.el'ldiG .oUVIdo �mlSSa. no

I
fruto do pessim.ismo, mas re

qUEr ,atItude q:z,: pÇ>ssa con;_lle'to hOje pela manha. C?IDOl se sultado do contacto diuturno
prometer a um�i'.d,=-· d_5J Parh- sabe, ,.} Sat_lto, Pa)dre voH.oU a e direto com a tragica conjundo. Do CaD rano' nao SerliJ I gofrer de radlga,: soluços e! ata] tura que o Brasil estã viven_
p' 5.!:.iV;el, ':!ab,'r-Jhe a

...
,Primasia ques gástricos. I. do;:".
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4. ,INTERMEDiARIA
de Metzker e Fíedler Ltda. sito a Rua 15 de Novem
bro �. 1� - fon'e 16-89, caixa postal, 736 - ofe
rece os seguintes negoclos para venda:

Ven:Ie"se lotes >do Jardim Sereia na Praia
Camhorlú ao preço muito vantajoso, com

entradas e suaves prestações mensaes.

Vende-se um terreno no tamanho ée 13 mtr.

frente por 38 mtr. de fundos, sito à Rua Almirante
Barroso ern frente da Ind. Citex.

Vende-se uma casa de material tipo Bungalow
de .construçâo recente, livre de enchentes, sita a Rua

Paraíba ...

Vende-se uma casa. de material nova de 80m2 sí
to no Bairro da Velha, com apenas Cr$ 50.000,00 de.
entrada e '.0 -restante a 'combinar, também recebe ter

reno e automovel em pagamento.
f

Vence-se um terreno com 17 metros' de frente
por 29 metros de fundos sito a Rua São Paulo, ao la
do do Cairo Hotel.

l
G(YtIO DfOC!1$

"ii E N. DE .. S E
(r.$ ..400.000,00

Bem montado HOTEL e BAR,
.

com geladeira
"Erigidaire" para 1.500 garrafas e ótima freguesia,
situado em pudo de grande movimento nesta cidade.
Situado-em lugar livre de enchentes.
. ...

Infõrmacões com Roberto Rocha. na
te jornal, ou�pel0 telefone 1092.,

.

Rua São Pauro nr. 43

M.ARJINS

11€C82SÍt:1 de um auxiliar de escritorío. De orefe
rencia que seja datilografo. Favor apresentar-se peso
soalmente.

PROCURA-SE
AUXILIAR Dt ·ESCRIICrRIO

Edital de Convocação

!r
Fream convocados os S(!nh01'�s socíos do C�lIbe Blume-

nauense d" Caca e 'I'iro, para uma Assembléla Geral Extra

crdinária, a real ízur-se no dia 6 de dezembro do ano em cur-

50. às zíJ horas, em sua séde social, à rua Herrnann Bering,
nesta cidade, para a saguinte

': . I ORDEM DO DIA· .
'

1 Exposição e sugestões da Diretoria sobre a
.

construção
de sua nova sede em local recentemente adquirido, à rua

Itajaí.

Alameda R. Branco. 865 - Blumenau.
Caixa Postal, 244 - Telefone: 1244

Artefatos de papel e papelão, cadernos, eadernetas,
carimbos de borracha, cartonagem, encadernação, ·pautà

de papel (tipo sanfona) com impressão, e Ti..

Comerciante: e Industriais, neeessítam, sacos

de papel e caixas de pa'p;elão, solicitem orçamentos

compromis�os. pique telefone: 1244.

;t
i.li

� ..

� Representante:
iLtda; .' .'. ".:

�J Rua São Paulo, 3922

;ltoupava-Seca - Blumenau
"

,i
De preíerencía com prática de serviços gerais de

escritório � que seja reservista. Cartas para CIA.
BRASILEIRA DE FUMO EM FOLHA, Caixa P;)3tal
n.o 117, .Bdumenau, Sta. Catarina.

INegocio de Ocasiao j.
Vende-se per motivo da
doença, um Hotel com

bar e restaurante, pos
suindo ótima e selec'o-

. nada freguezia, localiza'
do em ponto central des
ta cidade. Informações
neste jornal.

-

"ENDE .. S�
CAlVIINIL\.O G.M, C ,

tipo 1943, 5 toneladas
com máquina retificada,
pneus novos e rádio.
Tratar na Representa
ção e Comércio
Vale, do -HiJjaÍ Ltda.
nua São Paulo, ;3251.

(ASA.� PRAIA DE
(AMBORlUf

Vende-se ou troca-se por
,

automovel, uma aprazi
vel residência de verão,
em· ótimo local, recém
construida, madeira de
lei (canela), bôas insta
lações, inclusive sanitá
rias, garage, quarto de

empregada, jardim gra
mado, etc.
Tratar com o 51'. lVIacll';l'
do, ii Rua HeJdlio Luz
36 .'Itajaí, ou CaÍxa Pac
tal 131 - n"j:�i,

----------------�

para trabalhos avulsos,
precisa-se neste jornal.

.-------.--------�--------

Vende-se dois ótimos io

tes, próximos da praia!
medil1c�o 478,60 mts »Ó, 2.
excelente localizacão:
prêço razoaval.

.

�.

T'ratar com o sr. Macha
.

do, á Rua Hercilio Luz,
36 .: Itajaí, ou Csíxa
Postal, 131 � Itajaí,

Quarto mobiliado, em

casa de Iarnil ia. Entra
da separada.
Inform.u.ões: rua São

J '. 69"
"

ose, �.).

yfr�DEM .. SE
Por preço de ocasião
1 caminhão Ford 1946, em

boas condições. com motor no.
VO, bons !\neus, em p:erleito
:funcionmn,�nto;

.

1 motor Completo, marca

Ford, tipo 1946 usado, 1 mo
. tor elétrtec, marca "Desco".
I amerlcano, co;n 13 H Puma

f cáminhol1ete, em p,�rfeito fun
cIonamento, tipo "Cadilac",
em boas cGndiçó2". um tanque
de f.=rl·o. redondo TIara 2.000
1i:i1ots. de can.o·cict;dc. 250 gar

i'afões de ;: -litros {.i! meio.
-

t:a�

da. cor cl'h,:b1.
Tratai' _com '': 51':Feris BO;j�

i)aid',':á R1JR.'Ncreü· Rm:nu.;, ':1:3
.

ou fone, 1330. I
i

[ TERRENOS .flA PRAiA IDE !'triTAPEMlr' I

Vende'::;e útirnos tern:-
ur;s nn npI"a:zivt21 prai3
de "JTAPEJ\!lA".· Preços
convidativos com gràn
de facilidade de paga
mento

Informações ":0111 o 8n1'.
N. 08WADO PETH.Y
A1améda Rio Branco,
286 - Bluffi0uau.

AUTOMOVEt
Compra-se, dQ ano de!

I1951 em diante, el'l1' bom
estado, de pre-fercnc:.!l �
Ford oH (,·hc\'Tolet. Pa- f

gall1l.mto à viEta. 'fraafr Inu Casa Caça e Pesca.
--------,��---------

tra os baixistas nacíonaís e es-

trangeiros.

IO resllH�{I) da se.rurança e da

..!i1P11úl[i\'1t1��de de govcrrio paulis
la ai o t tmos, na reanlmnção dos

portos nacionais, que andavam co-

I ma necrópole, do café. Vottaram a'

I
se estabelecer as correntes do co, 1
mércío cafeeiro mtérnacícnnl. E -li \

Ol'OV� disso temo-la ern
: Santos, 'o:

qual, d tpuis ele quase paralisado,
.sobretudo para os Estado3 Unidos,
retorna 1) seu ritmo despachando
um t':t?-1 que deverá ultrapassar c'.,

Isetecentas mil sacas neste mês de

novembro. ,'...
.

: 1
Agúe'" H� d tvum compenetrar os

lJl'asilt:iros de' qne �.odas essas vi

torias são movimentos táticos. Na

I �:��;�::��:��I��i���E:�r:�!:���:;:.
lle�. A super-produção bate às nus-

(;:l!'i portas. O ano vindouro o mun.

I dÓ ter á rn-ris café do que preci,a:
.

t CtH110 suxtcntar preços num rnerca :

10 eh! of'erta maior que .8 dcmq.n-:
'::l'! P:: r que não pensar n -ate 1a

!'11.1:J�n Oriente Médio velho bcbe-:

:h:r de café. Patriarca dele e agora

��fri,�êr�,_��r .

mais perféito
já# proélu%idO ;I

, /,no 'pals "

Venha apreciar em nosso Salã.o

4e Exposição a b�eza. a -

períeíção e a.ext�aordinâfia'"
utilidade do BRASTEMP

SyP� LUXO - um refrigerador

eomp��ro e. detipitivo. para -.r
o coniôrto do seu larl �;fi'�--

. �quira.o ,melhor, pQ,l'a

'nnqlleeido pejo !)ütroleO, que a li

'lho f� "rmsso", mas de todo o

mundo. H.. 110 orbe árabe duzerr,
lu' milhões de indtviduos qub
.::o,I".·n de café. Somente pela po
br :ZIl. em que caíram, pertíeràm
mnmentaneaments p habito de to"

ma-Io. Mas, corno o �05n\OS

P01' motivo de
vende'se em .Ioinvile, o·'
bem montado Bar e

Churrnscaria Lisboa, lo
calizado bem no coracão
dl1 ci�;.�ide. Preço de o�cn:
sião.
TrHtar no

cal, corn

BICICLETA
( O M: P; R A �,S E

I

Prol'ura'se comprar ú
ma bicicleta, d-e seMo
ra, e que esteja em bom
estado de conservação,
podenlo ser.. de qual
quCl' marca.
'Para m.elhol'f'éô lnfornia·
ções dirigíl'-E!� á F.:Íla
Duque de Caxias nr. 34. Novembro,
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BLUMENAU, 30-11-1954',

� Crítica aos em�réstimns �e �oYerno �ara �gyeroo
�l Duas teorias em debate na Coníerenda Economka

é ft!zer emprestímc.s que se

jsm sãos a emore sas parti
cuiares, de modo que se in
crernente a produção e ha
ja emprego permanente.
Mas alguns pl)ljt�( os Iatíno
americanos não veem com

beneplácito €"I'le processo
dado que eles tem muito
pouco que fazer ou que di
zer a respeito do uso desses
.tun:": o.

Os políticos querem que
cs emprestimos sejam feitos
pr,r ncsso governo somente
e seus governos, e sem res

trições Contudo, nós expe
rimentamos ,esse plano na

Europa, Por exemplo, em

prestan.1�s ao governo brita
nico 3.750.000.000 de do
lares. Esse dinheiro em sua

maior parte foi utilizado pa
ra fort-alecer o regime so

cialista e por conseguinte. o
Plano Marshall nos custou
muito mais. ,

ITER Filial Matriz

,

u. t1Huml �mrmU.l'1iQ DA emADE
H,� ARTIGOS PARA HOMEM.

'*

CINTOS

Já,é uma tradição da vida blum�nauenie comprar pre ..

".
. :'!".

,serdes de' Nalal na (ii S ii ,P e i f e r f i J I a I.

SHORTS

Couro 20,
40, -

Crocodilo 65, -

á250, -
Cobra 195,
elástico - des
de 15,-

SCHANTUNG _. 115,
145, - 160, -

Desenhos Americanos 150,'E a senhora eneontrarâ a maior variedade em
artigos de Natal'e a maior- coíeção em vestidos
e eestnmes -

1ns1;1 rados em madêlos tipicall}.ente
.' narlsienses para presentear as suas amizades e.

á $1. llrólJ,rii nêste mês festivo de' Dezembro !
Aproveife estas .ofértas de Natal da Casa Peíter
Filial e eomyre tudo o que a Sra. deseja a Preçasde" F E S.TAS!' '.

VE,8TIDOS CASEmOS DE ALGODÃO em xa.,
iiI;iiz, ljstl'àdo� estampado e côrcs lisas desde

160 até 298,00
VESTIDOS PARA PASSEIO OU TARDE

CAMISAS SPORT

Rayon - Em cores
110, - até 350,

Linha - branca e côres
385, -

Fantasia Havaiana 280,-

GRAVATAS
Rayen 17,

30, ... � ,
...o,

Seda Mista ., . 60,
a 115, ,-

Seda Pura 120, -
ii 190, -

·zrfl Chantung - côres lisas .,. . ., 420,00
em Fustão .,. ... .,. ... ... . .. 355,00.

Novidade Everglace e Catalinn, em Iis.,
trado xadrez e estampado .,. 560, - 650, - 790,

;- 650, - 790,
. TAILLEURS DE LINHO v

660, ....,.- 750, - 980, - 1,100, - e 1.50'0, -

M E I AS
Algodão desde

10,-
Rayon .. _. desd�

20,
Nylon" ., desde

45,-
�ylon tamanho-
único .. . _ 90,--

PIJA1\'IASE MAIS ' .... VESTIDOS DE GRANDE TOILETE EM TAFETA'
SEDA-PURA.; DE' NYLON, RENDA, ETC. Lisos, várias côres

135,
Cambraia UMR
166, - a, 250,
Tricoline 220,-

á 420,
Seda .,

:. 350,-

Vestidos para tarde
mos bordados:

em linho, rafle. Iaile c.riqulssl-

Ieilleurs de verão em vérias. côres e modêlos,
manga japbnezã e cinto.

.
.

VesTIdós 'de' 'Alpac"Q, linho e Tweed da. Raíen,

CAfvl�SAS BRAI:!C;�S
com

'I'rícolín., ..
.. ..95,

Cambraia de Linho 595,
Trlcollne tSaI�.ú)!:·lzada
desde ., 195,-
Nylon .' .. .. 600,-

f o
PECAS LEGITIMA�;
Casa� do Americano S"
Rua 15 de No'\'embr", 4J

NO-I/A IORQUE, 28 (U- cutida na Coferenr ia Inter-a
:n) -_ O orgão "Journal A-I rnerícana, 110 Bl"dSil. E já
iner ican" publica hoje um s[� apresentarurn duas teo
editcrial sob o tItdo

"1'Vla-1
r;vs que provocaram díver

neira de emprestar",' dizen- gC'Lcias.
do: . Os emprestunos pedem

"l'l.. questão de (.:ue os Es -

I E,'i feitos e se fazem at·�.".·
';�,c!Q3 'U.n:d{'s d�V(','11 faz�r I ves do Banco lnJEl nacioYl__:'l1
:"l;1prestímos n! ')::_r,res e mais I e d o Banco de Exportação
!', �r';;eni·e" i';�� nossas Repu-: e Importação. A politica de
blicas irmãs esta sendo dis- ami';C.3 os estabelecimentos
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nova blusa ou O nov: vestido?
Voce, talvez. c"stuma fazer um
e �utrc, presente a sua amiga.
POIS bom. uma frase gentil, é,
quase sempre, muito melhor do
qU2 um presente. No presente
poderá , ;:!r�ar: e 'J sua .arniga o

aceitará flllglndo que o apre,
era, p':r cortesia. Mas um elo,
gio jus' o,, sincero e -se�1tido,
nunca sei-a mil erro. Muitas 'a,
mizades acabam Dor morrer
Ientarnznte, porque nenhuma
das duos, ou dos dois, com a

d!sculpa do genio brusco, sem
doçuras. pensa em manta-Ias
'Yiv-as e quentes com algumas
frases amav�is, adrnirativas,
gener .sas.

Não Il: ..� act rrseth-nnos .�

claro. meo t ir- Cu fazer eiogjo�h lpocr itas. Mas como. está
pror!�.:: a ver no próxim8 OS
mm rrnos defeitos assim ri:iderá
estar prrnta tambem a -v�r as

.

� ua lidades. Pense que atguern
e um. nouc> vulgar no f.:dar ou
Cj1.J,�-' tem ,dentes idos, mas se
tem qua lídades, cerno por e
W,mplo ',i,e é elegante no vestir,
ou um grande trabalhgd{)f
pfio ci.9iqe .ficar no silencio es�
tAS qualidades.

,

em Indaial ;
. �ralvez, VOC,2 �e gabe de sei',

.

'- '}. sr, Manoel Luiz de 0-"
'i1nc.l'a .poruue sabe dizer ,] NIISS ii'ANNY LOWELL,' .....-"'"�--.:..;.�""--""'"'"=--------"---'

,
. ' : Irveira; residente nesta cidade;lll':1 c nhzcido que lemo o de- se lteira de 60 anos. que se

;.���8��i���j�������i��������i:!��i�j�������'ii!i���2�����i����������������!����i����������ij.�;�������.�����·��i ���������;�����������i��� l,e1 t') de Ialtar ?Os comprornts.,

[OrgUlha de ter repelido cin
00 • • .'. s�s, e faz bem em se crgulhar, _, <' .'

" •

�1l �� dísto. Mas 901' que usa a m,2S-
Co prupo,stas .matr irnoniais

t� Ca"'m'p'an:ha contra os preços alto's" �� ma sinceridade para dizer CD- em sua:,vida,"sendo uma de-
�� �, l',?-k,iamenL', J mesmo cfmhe- las a êe um' milionário. a'
�� :�

l ?I�,O que adlr:ira a sua g��ero- caba de fundar um clube de*� �� sloade em aJudar os amigos'! Ng� R E l O J O A R I iA (t "l � n K í),� E 11 (t fl 1 iI':líC(A) �� I Cad'l um de nós tem algum"'s solteiras 'enl Baltimore. es

U A 8-'i 'ia ."' n .f.\ llt Q U'ij ;� J íl.: .l. A.
I �Jl;"• .,. II! l;JE'qvi�nas qualie'1des b:as, e 'a se clube só 'se admite a sol-

! Associa;Ido-se as demais firmas désta praça comunica ao núblico em ge' �i �ada'lIm?e nós agr:ada que w; teiras de ,50 anos cumpri-
•" I d' 20

.

d
.

d l' ��, olltr{l� Ve]a�11 (: reconheçam e;:; dos, e so' " ml''lheres, embo'�.�� ra que 1'e UZIU seus preçüs em .

por cento, oferecen o' aln a vadOSOS �� )sas qualidacl,·s. � <

�� brindes a cada freguez que efetuar uma compra no valor de Cr$ 80,00, �� I Há peSSC3; mais freqUente- ra em suasfestas, bailes, ,pi'
� Quanto maior for a compra tanto maior será o brin de, O QUAL SERA' *� mente os homens. mas tamb-e111 queniques-, Tepreseútaçõe�� ENTREGUE NO ATO D A COMPRA. �* I mui.:,' s mulheres, as quai!-i pOtl- teatrais, réuniões ou concer�� �� co se encontram sós. sem amL d

.

t' t b� A, RElOJOt,RIA CATARINENSE S fi (RECA) �� gos; ,quase> Sf!11 cJnhecidos ''2
tos po eHl aS.SIs Ir am em mar:

O�.. •• H.
'

,'\ , ��. ás� v�;��, epm muiios inimig'o:i, Lomens sclteiro.::, desde que
", .

1 'd 50 o uso do fumo ,alem�� DiEpõe de variado so'::·iirnent.:.- de PORCELANAS, LOUC
.. AS, CRISTAIS, ! S�l, porq,ue_, e,rnb'ra s,2nd,o CElo J.ajm;n. cumprl'.o os anos

! VIDROS JO S' O'GTO� d '1' �� l·iÔ.zes .de .<lchar n�s outros tú- do rel1ulamento. ]\/Ias a fun· inutil. é s��ípl':e Pi;ejüdicaL O
'.�"

" 'IA, REL' .!.;::, e parede, mêsa, bolso, pu so e cespertado- e� ctÇls. os, çief,ei:os posivei.s.
'

nã,) �

abl so enta" cond 'ao t b" d
.

f d '·T IANCAS d b
-

dO' dadora, CamlJeâ do solteiris' .' " '-, uz a.OIo.�, res as malS a ama as m arcas r-�,,-,
•
r� . ,2 fa. 'ri Giça::: propria e todos ti- ��' são. 1:':1" qLltrO !::Ido, càoaze:;

t00.'." '",

�2_·'1 de.. v�r .�·lgLln'aS qLlall'dad,�s no mo e prf"Sl'o'el,te (:0 Clube .. ,gl.Sl1.1,)
.�. ';-111 pouco en1,p.O, o ln_

pos e quilates, ARMAÇÕ ES PARA OCULOS das ma is variadas especies e '_
.

...
�

L
•

_.
••

.-'-'

g� ARTIGOS PARA PRESE NTES, �! prOXllno. ,e .quancl' "S VEm ,teve. que enfrentat'duis prac 'dIVldu? e escravo ,da VWl�, .� "(T' ,

R I 'r" S A
. .

d 1 �� não sã" cap'àz2s de elogiar u- hlemas. Um: que em conse' EVIte lll� }:., blto pet;r:-1cl'J- - da menÍl1'l'Sania Clau-
r•.�u v lslte pois a e ojoa na I.....atannense . . e �ertl '�ique-se esta exepciona � bertamente' e';tas qualitl'ade:i ! so reagIndo ao de�""n "_1", ,d,.,-'t?>:--·i""l.a ct-o sr. Allton1·o

..

·.,��. vantagem. �� cOm:; deveriam, '" quencia das ie,stas do Clube.
.

" '-T
"�J u_ ç -. LLl

.

i� Rua 15 de Novembro 459 - Galeria Busch _ releLne J 075 _ B L U- �� Cam l�ma. frase cortes.' com algumas �altelras, desertan· I
rumar. - Sl'iES.

. '5ra. G.erii da Silva;,
�� '�IT 1<' NAU S t C· ,

' �� um ,ologlO SIncero. voce obte- do dele. casaram-se com ex-r.,�.' ' �u � -

- an.a 3canna �.' l rá muit J mais do que obteria solteiros Que nessas festaE� . .. �,. C,.m milhare<; d� cruzci,ros ele
conheceram', outro: qUe aI .. I,r.e;-. ';!a{���;���;'�:':�.�_.�"�i���.�1iI;.':. ':.�i.�����!�....�-:_;. i/! ';�.i.;.....� ..��q��"".-: .." .���.:�.���;����"���:'�!fI���!�f��';j��(��,,�j�i�it.������������� pr e�en 1 lS; o ti C C m conVI tes pa-

----�..._---- -

gUl11as casadc1s, seduzidas'
pela:: comodidades do Clu':
be, decic:iram; i/ divorciar-se
para poder ingressar nele. I'
,Miss Lovel as recusou: "U·!

I ma �ivo,rciada - di�se ele>;
- nao e nunca solteIra. E-

"uma "delínq-:lente" a�:ep�n-� di.da, mas e uma

delIn-1,I quente",. tr-.::!����::::_.-iDecalogo da !il
P

. I II!rnu(ne,j:: Idearil
U';I� GH/\.HAM --- e:;l.rela I

(1 ..\ televÍsão norte-america-'i 11,,1 -- é uma mulher encan-
: 1 ador3, se.gura de si mesm,,;. ,I .,

.

I <IlH' drredita ter açhado "03'�
r,Cas" a'-! I, cz lTiLud,nnentos" da mu-'

I! lIli'r i6eul. "Segu; :d:;-os -

'

i al:l'1:18 - uma m:.ilher p��<:; '.' . ; ,<... ,".

: conSE:'l'V::ll: pal'a SC'ilpre o ho 1
I mem e;;colhído"_'

i çlI São eles: ' l
I 1 - Use os vestidos que !
; (�JC aprecia e nã0 Os que I�

! ���i����lrn invej3. em suas

'ill 6O lind s �. d ..
! 2 - Empregue um tom de II l O ufln e·s. ,

: voz amn'.!cL suave" ern t:- 1')",.'1 "

. '. i

t/\
:lI l'/.. L ..\O N,jIvlEf:.,:":.;q-O P-AR/'\. C.i\DA COIVI.PR,l... I �Ij,lq" 23 - i. I.::ntern;;l. d,,,: ferru: :';4· -;;-� "t .'\H1u.rn QU-

i da:: as clrcun,slanclUS. '

)\
., .. , ...' " ..

'

, '.
.. .

43 - SaIba cozinhar bem. (IL.
DE CR,$ 300.00

'. '.' I�'�,:::;.�" 2�1<:;;e;�a C;���'�'�d:�: ;-;J �Cl�ic��:;��::ll-;
_ Interesse'se em ·seu í -- l 'ap:,\'",ihO, ca\ê.�j!1II,,�' 'Schlllidi, Super LUxo, lCi:;C�",: ;,,) � 1 lote ,c[FTl 2 {íi�çoi.: ;10 �- 1 'prato

't b Ih �� tiJO.uo \"C:;r.tei:i.rilJ. Poreelarfa; 31 - 1 boneca mascote'. �':?! 1'a a. O.
,. , :'

.• '

I 1 e�)r�0 �(e ve!jtido, nylon
.

500,00 1-- 1 g1�'::tv.H.ta oinr:.:da à t!1ão: :3;� -

.

;j - Sorria a suas brinc,�-
{� � L. �.tc:��, L:: trela't })yj')H 475.00 ':i.! �'e1'r::";';ücrt� . .24 ---- 1 eSLO,;a de P'':l'Cc!3na'" 35 � I

I
: deiras. �.. 1 ac�lcll{!�d?: lHOr;rê. ;seda . ���O�OO IYiàro Ex��r-élt0: ;?�j - J. .,;�cI'l'O: ,p.�t'P $al��lq� �3;; - 1

"

I 6 - Não d1'amatise nunc'! I�i - ( cOlJc·rtor dt;: !,lura lã '1.lO,OO

I
�b·t'ara ue cCleça\.); 3B _ .. 1 "',n'Jo para talheres: 39

I os pequenos incidentes dê., �I; .-:- 1 cálcl]� ',<;t,e seda
, ;;75,0� .\-:--_-

i ol'inquedl}, jú;::o ;,'",,_; pn:i�:. ,�{1 ,�,;; 1 \·a.�o p.or·
• (,7 - I corte .de seda ochanlung. fantasi"

. 300,')1) cdana. Sup�r,Lux,,: 41 - 1 P!·�t." ue 'ddro; 42 -

1
.

vjda. n - 1 blu$2 de Ii 300,O� J1 chi,cara d�, pc:rcelall#!!; 43 � 1 eai�a ::::l�!Jn:�t�. fi�q;
I.

i 7 - Suporte os amigo;; f} - I �(;mhri.nlia ii" .'�edt-l ,UlU.DO I
�-! - 1 pv�b·jóiH5: 4;; - 1 vaso cerâmica' ,46 - 1

, dêie. I,' I ca�lÜ:� csporte. cdtallrlJI

2oo'00l,SVPoTte
para artigo� d<Jmést-fcos; 47 - 1 jàgo s.u,s"

! 8 - Sej a bela e tome o 10\,,-, �0I�1 5 clisços 155,oa pensórios: �R - 1 form" .Pire",; 49 - l"'bandeia
,

h oU' não' �
l tO,a1ha (le, mesa ,135,00. c::ümada: 50 - ] "a�() azul é,erámlca: '51 :}:h ha-

,seu partido. ten a
, I 11; _ 11 �oIUoSI:a de,coul'O

J30'úll1i
�i;, ?ire:::,�� - 1 ±orm.o. Pi'rex; 58 - 1 di�;. 5t-razão.

.

','" 12),;,06 1 f(,rma Plie:: 5;; - 1 cesta para pão plástIca; 56
I 9 - Destaque-o COlno ln- I 15 -- 1 estojo manicure 125,00 - 1 ""ota pata ,úo, plástica· 57 - 1 gravata; 58 -

I' dividuo, �em elar a sensação, 1 :�� - 1 blusa ,de nylon '--, 115,00 1 estdc pa:a ,5:>'[: 59 - " sal�deira rJ" Vldro:"So - 1 �,

f d � � _I - 1 estoJo p:rfun1al'la�; 18. -"1' lote conl. 3 dlS- cc:...ta p,trd pao. plas.1!ca. �de qu� o cou .un e com um

II !'lh:OS,.
l!l. - � _lapele para. �ma; ,20. -=-- 1 lote com :> VE,JA�i' Jlo. }3�I:'Q�IÇiiO E.!l:�. '':'ll:Í!i I:II da lnaíoria. �dJH'\O": 2l -:::'1 comj:}ina<;ão,jeri;e��;�;22 Abat- DE SUAS VIl'RIN1\:'f

. --
"

.•

'

110 - Tenha persO- " ,
",

..

,[.
- - ..-

'" - . � --

I _l.,'�.:.

ONTE!,'! voce passou toda a

i t,; rd� com � sua amíga'mais
: qu'encla ,e nao lhe' dísse uma
! só frase gentil. Nem ela, en

,tende-se: yOCES estavam .mui ,

NA-O ' , 'I b bem jUr:it.a'�, passaram lt::;ras
se trata de por

C:11
sua dignidade: la falar dos mais variados ,'8.

dúvida a real existencia do - Minha diznidade' está' suntCs, mas ,,2 esqueceram d.::

ciume, que é, como disse ferida
Q

! qu.z a amizade é feita não 50
o .

'.'
_; _ ..

.

. I de .c.-::ppança,' de sinceridade,poeta, "uma forma de suici- - ACima ce tudc, minha '.clp confidencias, mas tombem
dia que o amor escolhe": O dignidade... de pensamentos gentis. Pode
ciume é muito digno de res- Por nada do mundo que ser que lhe pareça ínutil, '=11-

it
-,

di " � 1
-' tre am Igóls trocar ,o que tiepela e nao e treítoque al- em reccn tecer ,que sao Cll:I- chama "lialam8.leques·' ou elo-

guns homens o utilísem co-. mentos. E o ciume, depois g[05. Mas não SE, trata. disto.
mo pretexto para discutir de dar de si tudo o que tem,
com sua amada, quando es ainda deVe ocultar-se CQ1TIO i -----.----�.-,.-;....----...---

tão aborrecidos e não sabem se sob uma neste. I é d:; ciume e aos enamora'
de que conversar. .

" Por iSSD. por justiça, é I cos desconfiados, um chá

,
Claro Que existe o homem preciso dar ao ciume o que. calmante.

autentica-mente ciumento, ...... - _. _. -- � - - - -- -- - - - -

capaz de fazer, um descala-
"""

bro por um olhar dirigido ii

Isua amada. Como' tambem
ex�ste a ciumenta .sincera

�lU� passa os dias tomando
eompnim ic'ospara es nervos

ernhcra, em geral, este tipo
feminino é de uma deliciosa
ingenuidade ao acreditar
que o seu amado é irresistí
vel, ..

"� "'!,;: '!'�·::�d:_·;,.!';�l ".1"_"'��
.Para �ma boa saúde, é indispensável que

tenhamos os' rins: em perfeito funciona
mento,

. Quando isso não acontece, as

Contudo, os enamorado:'
negam o ciume e exaltam

impurezas e toxinas que deviam ser por
êles eliminada); pela urina, permanecem
no organismo, causando-nos sérias dores.

CARGAS
Para F!orianopolis

Expresso Blumenauense Ltda.

Fones: 1620 e i752 ',1

: I

tom, furno de primeira qualidade

desde

LI M .p R o D U r.o :·5 O.U'4iA ··C R'U Z

-�, U.ffij§ '11Ul f 6r ê n c i.a. IhlC i'oo,1 I
"

- Fazem anos hoje:"
- a meni�i> ÚÜail' Iiiha do

.'31'. David Azevedo,', residente
em. Itajaf; .

.

Arruda Ramcs. "I'uff'i Antonio'
Saieg, Gustav von Schmoll�r,

. Bjeinnd .. }�,ekkrt
.

e sr"., Ear:91?
Ceci, Hoog Gdub,. Nelson .G?�

Norte;
--' o jovem Bento

,I'esidenle 'ne.s�'1 cidade;
.; o sr. RoÍf Zi�k, r'esidel1_

ItASClMEI nos·:
. - Acha-s,e em festa.:;

.

,o di] 26 do me" em curso,
'com ': nascimento de um' ro
busto, menhio, O lar de sr, An-

Contra.J habito de Indgi.

BATISADOS
".'-'- Na Igr·é'ja Matriz,

: cidade" rêalizal'am_Se domingo
pa�1ado'.4 os seguintes b"tisa
,doS:

da '" mtudo, � {\'ia todo, é P.DS:"
sivel esperar algUJl1 .exito, ,,;ii.
tarde, .," mJJropaganda. .-rtoti:-
das, empnestim*", fav�,res, aS..

5untos de casa.

Os Nacidos Nesta Data
São almas fílantropicas,. ca.

.!/ízes de '.-;acrifieios "por 01),-
trern. São vitorioso, int.u1tivo5,
t:alentc$os, alegr:;s, dotad\)s d,'�
sabedoria e tale�t!. Neste dia

Churchill.

E (on(orerras� à

r}�çl\.B' LEGlmlMA8
i.:.,,,,, do -'\mexIcano 8. fI..

l�u1). 15 de Novémbrv.
_

.

,Uã

jlt�DREr . MARTINS
iU�(!,!jjri!íi.;i .,ím � �tl'1;,j,��'fÚi,�

lJ �'I!!
t AF,�n'!:J.!nA§ (j1!§�_!�1i§1

ff li O Itl S n
,Mai'ê� lI'abril. di me""lIl

�1mlra . 0.9 �rUn
=-�', 'g, -�

!.hÚlU!! � l!'rl�ID:",n.tt!f!
t'l'!.U �i�iAí'I

ACIDENTES. PESSQt\ IS
MA

MU'IUA . {jlARINEtUE DE· SEGUROS GElAIS
UMA, QftGAHIZA�'O A' ,lEU· SERViÇO

4 4&'9.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



nos
trion'fo

,.

da tepres'en_tação '. rtJbro ..vêTd�:.�,7 ":. â,
d

:'2
"

� ,N�if��1,�,' ;'C�,.
Tivenios amte-ôntem no. Bairr:o lItinho chocaram-se ,rogumas 1)':>-: "ieee Iídar do certame P�'iJ:l!cipall,ma-�El conf�sã.o à, bo� da arco

.

�s.. \I./lha. à tarde, 'outi·o pre-I"ollas bem chutadas pelos avantes lda ·LBF. de Itinho, er:trando.,Nlmtzel.<para
uo '.,calUpe;o�ato> .proíflssionaI da rubro-verdes. j arrematar violentamente: 4x{).

cidade;: desta Vlez' reuníndo os Os .nümercs com .05 quais foi I '

A "CHUVA" DE GOALS I Desce a dian�eira gaaparense,

�nJunfus,'�� :Vasto Verde c construjdo .:>� pl�car�' (:x2) tra- f' �bger, abre a contagem. aos 5 pouco de�is :' consegue agSin�-
. • •.

�upL· Bem poucos eram os que dugern com ãntclra JustIça o dc�;mínutcs de luta, ao chutar um i lar slcu pl'Ifrilelro testo. Nuí'n tI- 'de prímeíra,
éS�ra"'''llin' fosse a luta e,nü;:. ru- usnrolar das ações, falam mui-! penalti cometido por . um 'dos r,OI fraquíssímo "de Antoninho f�'; ---'---�"--.-'-----'---__;---'�......,."_----::c".-+,,----',"""'_:----,------
bro verdes, Q ::_Ivj .

verdes te.rmi., to bem. d� ínccmteste .superiort- í Íl�tegruiUtI�\S da defensiva, tu-. ga�p-e "c1e'c,vi�ta o arqueiro, �R"aUI, I'naz: . OJm vlcona folgada para' dakle técnica do . elenco rubro- prense, .ao tocar a pelota com a, deixando. ' .'
o -couro ent.r.e

qualquer ·doS bandos,"mas '0

.

fu- I verde, cujo preparo. p'�la dc-l moo dentro da .ânea , 'Ja.ht au-llll�llS;>r" .. Ne,jtzel c.on\Sligna "o!'
teool,_ espoa-te caprichoso, tornou ímonstração dada domdingo' à' mentn, para. 2xO, aoJs. 1'1 mtruutos.

I'
quíntu tento vast;owerdlIlú.. )elmell�

,.a. fazer ,das suas.
. .

'tarde, é dos �ll:lhor�s. f'luan('J I c.nwnc1an,{lo esplendídamcnte
..

do dando, !,asse. ,q�e ., .r�ebeu ,de ,
A equips )jlUtllenaUense, ttran- cm seus rlomímos. Joga um fu-' (hn�lta de seu ataque Aos 3J Cang[tl'll,� tia ; direita. O·mesmo

dI[} ':li máximo de proveito "dos fa- tebol que FC' não é perf'eito- m�m! ea1'leça um COVll(1l' cobrado, na Neitzel 'Volta a· nl'J1Vimentar' o

tores qUIs a favoreceram, ne,sto de todo brithantn, ó de uma. 'Jb- ! 1ll_Íl!ulos ,Na:Jetemar vira ,c,orn. su- lüárcadol', de cabcça.ixm .butra

eníbate, triunfou', pnr- larga ,idivi',;!,atle à toda pt·ova. csscn- f ",8;;50, ;] n�pl\an/;t:>>o (!. JI,!ar,é�tr-?:r.: ,p'ro-, }��;ttll�\é,.f<.O��SJl:::à Jr�n:t,ç.�.f!a .. ;ci.
margem de pontos i1al',do·se ,'ialmcllte práttco. Corrigidas as I' ra,

axo, ,.
. 'oadcla -tuplens.e, caliendo-lhe -asn-:

aínda 'ao 'luxo de "Io:.,i}[;l'" "n lhns q\p' i1.inda pcasuc e "'11- �:'Nn periodo eOl?lpl.m,Hmla.r,.,,',;o- da.·a auforía do séti�o goat.. a-:

b.rincal' .

UJm iC! ad'v1',n;iÚ'iO, do, í ,,'.I li! I'cn'imr'nf ( fi, v.ist.a, refon,a- 1;;'9 900c;, rll:!:meil'?J�.instantc,"".JPl". pÓ'.5 defeítuoso chute de- Oangu-
mtnandc-o ·com incrb:el r�tr'i!:I':J J:-'. n:-: Í\T'J'_:1S Hnha�") do qua;I�'Ii5I!�I!Ili!\i�l!Ill!!liill!l!l_li1!,$��!I!i§!r_IIIIl!I!�_IIIIiI__._. 1f'
de; quér na 'pr;'111cira, .quc r TI'I dn; [, jt,.", dr- a11" expressão PO-l

.-_ . ." "'�.

"

,.

segunda fase..
"

.

·lerá a�sina!�:l' o Vasto Verde 11<'''1"' 5· R .4: . M·,.o,1 l, f,.R
.

.0 mates, graças ti � bom dr' ruturas pelejas cm qu:, venha a I .... ..,.,-..,"
:. , .

!lempenho 'da turma cpmandada tomar r1;).l'tc,
. TORTAS' . SmPLES

p-61"': Lírio
_ (individu�l e

.. culeth"" Decepcionante atu:lcão Cunl"
• '.' E

;

mente.) n;a'.:i estl�rve de' todo l1'a'" pi'iu o Tupi. Não. teve dct'c�a ,.

..

f'
. ','

Houve,' é verdade, ICXCe.'<SO

•

(l� onele a!'CnaS Coti' 'S,� sal'V(m) e };Oj_,()S ÇQNFJ!;�J?1\QQS g,8;J;tikGA.SAM,ENTOS,.
"balões", rebatidas a e�mo,. )0' muito, rn"nos· ataque, Entregou· ANIVERSA!RIOS� PRli."lEIRA COMUNHÃO. etc•.
gadas 'muito feias. ·fálatório €m se conlpletamente já lio início da " " .: ,:,

.. ,
..
"""

.' .

campo. mas existiram tambsm CC·!'.t€ncla,' tomba/ndo pJ1' golea
rances' de boa feitura, em' �ma da vel'd.adeiramente compromct(.�
maioria produziC<Js p'elos' rapa- dura. AlguD,s de seus pIaierE
:ms'" v3isto.verdinos, Tentos "U1'- par�-cia,m desconhecel' {} que se

giTanl em grande qllanti'dade. ja noção de ,res):'Jnsabilídade e

algu'ns de belíssima feitur'a c· Pevi é um dell."2. Jog'ador "frio",
c.-Dnt.ra a':madeira do arco ':;e <:'),ispUcente, brinca e ri s,empro.
-j seja qual for o sccre. Nada �n-.L

I
cara 'CCul i)-Q'iedade. compr-JTI1<>
'_Endo bastante sua equipe,

. SinleUzan'Jo, jamais s� cClnsti·

PEÇAS LEGITIlVIAS tuiu o team gasp'arell'3€ €111 ad'

I
':C'."sário para ü Vasto

_

VE'l'cle.

Casa dll Americano 8.A. qUé n;;�-tndou I» jogo �omo e

Rna 15 de Novembro. 413 aU3.udo t<--m quiz dando verda-

� I!II!IIIIIIIIIIII �. deiro "banhe·" de bo'ta ne. EX- .. , . ..'"
..

.
I iI Rua Carlos Richbieter,.

..� 4�O -(C��_;,l):�F.)·
i'lllllllllllllllUinlHlllIlllIlIIlIIlIlIllll1mmlllmlllmmllllllllllUlllllmg �w jI UM
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===_;:: P A R A A S F E S TAS D E NAIT At : 1�(TiNI(A���'O'TICA, JO'IAS, RELOGIOS E ARTIGOS = -� DR. MECESLAU SZANIAWSKY -,--
PARA PRESENTES EM GE AL ::

II
Médico do Hospital ·Nossa: Senhora dá: L1a. ,-

• R := I' Con,ttJltório: Rua .JOSE' BONIFACIO' N. 92: - Fone 266!i

s=.
visite ;:, Residencia: R. BARÃO DO RIO BRANÇO N. 529.
a

,

::: ' C U R I T I B A - PARANA'

_===_= RELOJOARIA CAiARIHEN$E S. A. (REtA) � I D(!:��iaJ�a::;e?�!r;;��� ��r������.EC���r:an-
::: � chaf:i. espinhas, etc. - Glândulas. Falta dt'H:egr8á, E:X'cea.

com os preços mais convida- :: I'� '10. Flores B'rancafl. Frieza sexual. Impotência,

Esterilida-i� tivos da praça. :: .f de, Desenvolvimento física e mental. �tc.'-:- Doeaças: cré-,
=_ :: � 01<:.:138 em geral: Reumatismq, Varizés, Asm�,:MI!�ril!l cr�

_==_
.::: I � --- Dica - Hemorroidas, etc. __- .

Rua 15 de Novembro, 459 ê I � d,']']i;NÇ1W: Consult�s em Eluménan n08,' dfÍÜI 2'. .. �t de
.

':: � --- cada mes. no HOTEL HÓLETZ -.-- '.'.
dmlllnllllllll':'lUllm:;;�mmllmllllllllllliUlnllmllilllllmlillllmmm. "'_' ,.,

,. '. ,.

',&i3iiieõa íio..'

..
r

lovadeira

I,

.,----_.--------------.----_.--

Patente exclusiva da BENOIX, garantida
pa; 5 anos - que, em suavas 'mo'tlniênfos
a"vácuo; tiro a 'água da roup'o, depois de

eÍlxdguai::la, sem amarrotar, sem' que'!.f"r
Dotõ05, envolvendo suavemente o tecido,
num proce'lo que elimino o prejudicial e
cmtlquuGo "r6lo".

'

"

"

está sua espero em nossa ,loja I
..

I '

VEnha admirá-la em pleno t!',ab.alho,
Venha conhecer em, ação aiS caracte·

dstkas que flzera!i! da BENDIX

ECOllomat .a. lavadeira automática

mais vendida no mundo!

I
f
I

S6 BENDIX Economai

lhe proporciona estas vantagens:

1 _ autQmàticamente, enche·se de 6guo,
no' seu nível certo e temperatura ade

qJada, quente e fria.

2 - automàticamente, pela sua ação
agitadora, lava suavemente sem prejudi.
car os tecidos.

Pl'élios jUf!w,b,; '.•ábado E' do

mingo ·último�' em' nosso EstacJoJ;
11.0

.

pais e c-xtel'i'Cl'., com 1)8 :r.es

prcUvos' l'€"u!tado�:

SANTA 'CATAJUNA
Em Bhilllenau: Vast.,� Vel'de 5

oi

3 - autornàticamente, esvasia·so ,para

enxaguar, sempre em água 'limpa, úma

ou duas vêzes, à sua vontade.

'·ESTADO DO_RIO
I Em T'mbó; Guarani 2 x Em PEtl'opclis: �:::rêção
Uniã�, :2 In"pll'antesl. Gual'ani 4, 2 x Mixto do BOl1"lUCCS[') IR:;:;)
-: Ú"niií.., 1 fp'.t·clfissiona-is).'·

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

..

-

Em '1" "1'0 S«lto: f;'nresta de '"
l\UNAS GERAIS

I l1.io
.

do Tezto ;:; :i. Juventus lo' . Em 'Lagõa • �3anta: Cruzeiro
!!al 2, ' , " Asas 1: (sábado),'

�m B1:u�:tue: A�let.ico: Renaux I É.� N?"a Lima: Siderúi:gíca
1 x Ga';':l3s de .J.c'lUvIle 1. ie VOa 'I';ova 1.'

EnJ' .�,·'inviJf': Anledca 1 'x S,l Em 'set'(!' La'gôa'�: emccrata
Lu:z O: í li: Metaluzina O, .

f Em Belo H0xi�J'nte:
·R. GE. O SUL ; x América 1.

Ellí' ·P. Alegre: Gremio 1 x 1 Em' Juiz de Fora: Tupi 3 x

�..rad{)nal ,1" 'ÇsábádOL' J!ntérna- SportO.
'ional :; x Flamengo de Caxias 1

t
'

Re"llf-r 5 X· Cruzeiro 4. '

Em tio;vo Hambmg,o': Florian') {
/; X Juve,ntudé df-' Caxias 1. �:

I Em São' LMpolo:' Aimo,ré 2 x _,._-.....----�-_;_---

:Força Luz da Capitàl 1.

I

4 - automàticame,nte, antes·de,cada re
novaçõo de água, extrai a água dá roupa,

pelo nova e po.tenteado procfl:Ss9 ,0 v�cuo.

...• mais .atas vantagens:.Q BENOIX

Economct, não..
necessita fixação ao 5010

nem instalOção especial. Trabalha com

qualquer .pressão de água e basto ligá-Ia
em .qlJalquer torneira, para que funcione
com t6do' (I eficiêócia.

PARANÀ" .

Em Cur.itibá: BÍ'Jeo' M:org;Bnau
2 'x :AtléticO' 2' (,sábado,). Ferro,
viário 5 x. paÍestra'. Itália 3.

I Em Paranaguá: 'Elite 2 x Se·
'eto.

I S.' PAULO·

(ASA DO
'§ECCAD CASA

EM 15 �!s N oT�mhl'(}, 4'3 �':·F {},N E 1 . Êí . '3 i1
_.- - A8SISTENCIA MECANICA -.-

'�,� .:�-::�=;� iii 'I NOSS,\. mVISA F.' SERVm

OI
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Constitui� .� Terceira E�posição Oficiai Canina" '

'param todos os cães expostos.
Domingo a noite, realísou..se

na séde social do Tabajara
T'enis Clube, com é presença
das autoridades, delegações
concorrentes e demais pes..
soas convidadas, um jantar de
confraternisação, o qual trans..
correu num ambiente de fran
ca cordíalidade. ,

'

Oportunamente, publicare,
mos todos os detalhes da in
teressante exposíção, que se

revestiu do mais completo ê_
xito, apesar do mau tempo rei.
nante.

ci,
que
eX.

RIO, 29 (Mcridínan - O sr:
Dias Figueiredo:), pr-esídrartn do

Sin,dicato dos Bancos declarou à
reportagem:
- Talvez mesta semana seja.'.

realizada. reunião nesta Capital,

Morreu afogada dominga em Encano
orna jovem . res�dente nesta cidade i Discutirão os banquei ..

res as medidas da
SUMO(

Tr,ágica pescaria não foi , .

o CaGiVer- Ainda encontrado
, Perec'�u afogada ante-ontem I e 5 moços, deixaram Blume, la não deixava de sorrir en
em "Encano, cerca dos 9 hrs. nau, domingo, às primeiras quanto era o rrastada pelas a
da manhã, '.1 jov,?m Walwera I horas da manhã, seguindo de gus.
Dickmann, desta cidade,

re_,'
trem até Encano, onde, em: V.endo, entre tanto, que seus

sidente nc bairro do Garcia. local próximo à EstaçãlÓ fer-loesforçQs para alcançar a mar-
rovíáría, se entregaram a u-! gem de nada adiantavam e jáTão Iógo tivemos noticia ma'

_ I exausta, Walwera pediu au-

reritezc afastara-a demasíada., r�lação as portarias baixadas

mente do Iocaí da queda, sen- pela SUMOC.
ôo infrutíferas todas as ten,
tatlvas de salvamento. F A c A M SEU S
Até o momento em que re-

A N UNe lOS1::* ti

L· I t d N � �!:���;;;,OSoa � ... :������teletr�O�;, N E S T E J O R N A L
.&;'" 1rmas oca 1� n egra aS Q' ���i���i���.�����i��=ii����i���i-;'n!�!;�i·��;�i�;t;�i�t�'mg����i�e��i�������������ii���;�;�"L��i����·���'����

�-
�

CQ�PQn�ad_QBaix�Dos preçosle Encera1ejras ELECTROLUXI
-- 'Valiosos 'premlos serau sorteados dia 24 de Dezembro - H Dmento de suas leis. _' ram de apoiar qualquer Inícíatíva � gEcoou ".m te do o território na, objetivando o bem público,' �� -11-

�eíonal os apelos do governo Café
.

Tambem em Blumenau vem re � *:lFilho ao Comércio, à Industria e a observando esse desejo de luta �� �todos os setores de produção, no em pról do bem-estar do povo. �� �� ��

EM
�iniicada de baixa de preços. E não ,Com as proximidades dos festeJ �� V E N DAS ( O N SUl. T "

��Si são .revistcs os vencimentos se pode negar que os resultados jos de Natal c Ano Novo, o comér- � E�visados não estejam surgíndo. As cio local, dentro das possibilidadÍes � ��classes produtoras nunca deíxa- Conclui na 2.a. pagina letra G) � :.�� �

li A VISTA NOSSOS §�
�-
�-
�-
--
��
-�
--
-

II E PR'EÇOS ii� Ia
�. ;�
�

H A P R A I O J' 5EM (OMPROM!SSO t*Conforme já tivemos oportu-' I dinha p:or certo, deixará gravado*�' , =---- !�nid:a.<1.c' d,e notiqàar,,' está

efiniti-1
nos anais da vida 'Social blume- �� �*vamente assentada a vinda Ia! nauense, uma réwr'dação ines- � ,

,��esta citlad;" da, f�,9sa �';Sandi- qu:civel dos mome'?tos, ilcgres' é' �§ ��lli'ha CarloS! Gomes", de Novo fellizes que lhes SerIDJi proporcío- �a !�HambUl'gPi - Rio Grande do nados'.!�
, ��Sul - para abríãhantar- o r-evel- Com este tão aprecíévet rm- i� D 1ST R I B U I O {) R E S ��lon de 31 de dezembro.e uma pz-eendímentíc, está de parabéns � ��matínéa dansante. domingo dia a S.D.M. Carlos Gomes, que �
�i2 de janrdro 'de 1955.

'

possue ao sua frente como prr·' �

s a c
l1li

I II ��'0,\\ dirigentes da S.D.M. "Car- sídente, a pessoa diij,B!milca d·.).g O e ri�;,t' I � o ft m'anu ��'los Gomes" já estão provídon-
I
sr , Leopoldo. Colin. ilntegrado �

,
" I n ç -: ,I II :I�,cianldioi todos os detalhes neces-. por uma comissão' de festejos, � III •

_ �:,;á.r.'')s nara este grandioso

a-jqu.e
'Jcnta com o seu Direi'Or sr. � g�, . ,

deli Has '!'ad 1
,.

�

10
.. � ��eontecimen'to social, ,se-ndo que o A

.

o 5, aU::O.1 o pe O sr. � n � �: r� J,.'()U�mbll'o ' �'t t�sa}i'io de festas, promete' ser ca., Jose Marques Vle1l"a. qUe tudo �� , f{ t:i i j ,.,e t. ivu' II j' .'

�ipdcbosamente ornamenta0, pa- farão para que este aconteci- � ,

r.:
. . .

tI" ... "",,,, � _. '.� •• _'_ •••••�.� ..:)9O.�.::'••':<."'�" ,�._J-.", .:.'.h. 1t'.h.10 .(".•0ec.0K4000.t-eo�.ra dar D1aitJT brIlho aos festf!Jos mento se re.VlS a de peno eXII#Jl. 14':�������i������������i�i�����.�t�,.� �L.�iJs���" .�"'If' .t._*).,-,i(;.t.>.ü��e�" .CcJClfj_.L.:-e:.;..I':.o��"'i" :: ':. �-,..,. ��.( �1·.QlI04tO$<'.C.Clt ..
�

;�;'t�f:��;:=' Em,p- reZa
-

força e luz Sant; C
-

1I1ílfiDiJ S. ft.p.t"Jjetados. poi::; a i'amm;a B!l.n-

PLANO DE RACIONAMEN ro (ORRETlVO DE ENE��J:!� �l��'�l(A p�'a O periodo de 29 de .«OVEM·
BRO a 4 de DEZEMBRO do cenente ano, por � ("�>:� ria �eteS5id?ii.jo �3 rebaixamenfo do' nível
d',água na Barragem Sali«h para atender a� b"'flS (Je �re"a-:-ns �)$ ei:ragos çausados pela ui..
tima enchente, agravad,1) com ii diminuição vL len�a da Vilsà!).

------------....-----------------------��

GRUPO I GRUPO

salartaís com ligeira' melhoria pa
ra o povo. a mercaõóría Indíspen
savel ao genero humano, dentro da

orientação atual, astronomicamen
te tornando nula a, reequiparação
d'; vencimentcs. Eis por que torna
o trabalhador a pedir novos au-:

mentos. Suas reivindicações são

"controladas, p,orem., os aumentos
v-ertiginoso,; dos produtos que lhe

são indispensaveis, revelam que
seus reclamos tem e 'continuarão a

ter razão de existencia, se medidas
aIoS

adeguadas não forem tornadas.' E

a questão continuará nesse pé, se
,

..

de
o governo não tomar uma resolu-

Ito1,lpava" Seca.. _prmClp.�e:nte I ção firme, absolu1a, que COntrole
en'tre a turma ea -da casa . vencimento e custo de mercadorias.

,

,Eni homenagem à 'data, ,Ro- Apelos de autoridades já: foram
.berto : .ofereCE1\! aos seus amigos, lançados a todos os quadrantes
.Inclustve Tavavres e 'Medeiros. deste nosso imenso Brasil, muito
,:::ab'Jll'oso churrasco ,re:g.atto à ,embora seja' do Governo que o

,

povo espera a mão . :t:orte que o

possibilite viver modesta mas con-'
seus colegas de, trabalho cum- fortavelmente,
primentam-no efusivam:ente, enol

A dtuação só podierá ser solucio
viando-'ihe sincero ei fratrenJal a": nada "in totmu" pelo Governo,

'ÁI_IIIIÍ!I 'braç'J':' _, mediante criação e fi.el cumpri,'

Baile de «Sâg Silvestre»
na S. O. Mft Carlos Gomes

rnercadtn-Ias, quer
essenciais ou não à vida humana,

,Roberto Rocha

A)

'cimentos acima m,':mcionados,' como ielicitar� as
tratàndo do asSunto que
,bGrd,"lmos, só noS rrsta agra- I'afinco em pr{,l de
decH cs s'�us 'dirigentes, bem 1 póbre,; em 1954. '

_,_-,- .. -

"--r-" t
DIA 29 - 2.a FEIR.'1: t

:nas O às 6 horas l' ... r;l só Luz
Das 6 às 12 horas

-

'�SLIGADO
Das 12 às 18 horas Haverá Luz e F rça
Das 18 às 24 horas Haverá só Luz
DIA 80 - 3.a FEIRA:

Das, O às 6 horas Hc_verá .õÓ Luz
Das 6 às 12 horas Haverá Luz c �:' 1';:1
Das 12 àF 18 horas DESLIGADO
Das 18 às 24 hm.'as Haverá só Luz
DIA 1.0 - 4.a FEIRA:

Das O às 6 horas Haverá só Luz
Das 6 'às 12 horas DESLIGADO
Das 12 às 18 horas Haverá Luz e FOl'ca
Das 18 às 24 horas Haverá só Lu�

�

DIA 2 - 5.a FEmA:
Das O às 6 horas 'Haverá só Luz
Das 6 às 12 horas Haverá Luz e Força
Das 12 às 18 h :.ras DESLIGADO
Das 18 às 24 horas Haverá só Luz
DIA 3 - 6.a FEIRA:

Das O às 6 horas Haverá só Luz
Das 6 às 12 hoI'.u DESLIGADO
Das 12 às 18 horas Haverá Luz e Forca
Das 18 às 24 horas Haverá só Luz

�

, DIA 4 - SABADO:
Das O às 6 horas Haverá só Luz
Das 6 às 12 horas Haverá Luz e Força
Das J2 às 18 horas DESLIGADO,
Das 18 às 24 horas Haverá só" Luz )..

--

I
��"===-�""�,�
PARA FERIDAS,
E CZ E.MA S,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIR'AS,

DATA
e

Para BLUMENAU, inclusi'
ve Baii-ros da GARCIA
(até à Fab. de Fumo em Fo
lha), VELHA. ITOUPAVJ.\:
SECA, ITOUPAVA NOR�',TE e PONTA AGUDA; 'j
GASPAR;

,',

IILHOTA:
ITAJAI;
INDAIAL e WAB.NOW:

'

Para o Bairro da GARCIA
(da ponte Tencini até o fi·
nal);
BRUSQUE;
IBIRAMA;
PRESo GETULIO;
TIMBO';
RODEIO;
APIUNA e

PTO DO SUL:

DATA
e'

HORARIO HORARIO

, " Popular Beneficio Da
Con'strucão Do Hospital «Somaria»

'" ,RIO DO SUL, 29 � CO�.. lda Festa Popular, cuja �- vangelica de Rio do Sul Vi-If6rme tivemos oportunida- r traç�o máxima sera o sor- sando obter maiore� faci�i'de' de divulgar, em seus mj-I :t.eio da
. �J3..nde !ombbla, dade� para a �ontmuaçao jnimos detalhes, nos próxi - com um Jipe novmho em da gIgantesca obra repre-

mos dias 4 e 5 de dezembro folha como 1.0 premio. sentada pelo Hospital e

di) corrente ano, téremos a Maternidadti "Samaria", ó-
realização ,dos festejos em Boa musica, ótimos 'di- ra em construção" nesta cÍ-

ftlll!llllllll......IIIIIIiIIIIIÍII...--...--"'. � beneficio da construção

dO!
vertimentDS para moços, dade em local apropriado.

Hospita� e Mat�rnidad� velhos e crian�as alem dum
( A R I, O' S fRE'O--E'R--JC'O"SamarIa". completo serVIço de bar e L

Indubitávelmente, ê mui- cozinha formam algumas / f(HNEI'DERto grande o interesse rei· das atrações da festa orga- I J.
" nante em torno da anuncia- llizada pela Comunidade E- RIO DO SUL. 29 - A

, 2 de del!:emôr<l próximo> vindou-�

.!J��.�.-o-oltO�a.o.o.o.D1fOeCtaOIkl.YJ�O.r...-o.O""-..-o.fo.c�.o.oeoe�.O·1'

1
__4õ.:S<Õ�Õ��ao�����oea-oeo.aeo.a.o.a.oeo.o.o.oeO«J.(J.oeo.u.o,,:).,)&OaI.J.ce · • ..,..o.�_o� C4eO<6!)4k)1toea.Oeo.O. tI')! de. ha _muilf:o deixou 00 ser

,

,

I ignificaUva apenas para a fa-
O MAIS ":VARIADO ESTOQUE DE PEÇAS PARA CAMINHõES E mi�la do sr. Carlos Frederic,-

, '� A' VOSSA DIS POSIÇAO Schmeifd:er. Ist·)' p,orque, o atu",'
,

'

diretor da Fábrica de Caixas S
À.. e 'figura de pr.imeira 1inha d"

NOVEMBRO, 'N.o 9 2 3
SANTA CATARIN A

:1:-

DIRET,A NOTA: As Industrias Que normalmente trabalham com duas ou mais turmas por dia, recebe
rão horário especial para o período noturno.

AVISO iMPORTANTE: Comunicamos aos Senhores Consumidores quer caso se verifique con8

sumo de energia com inobservância deste, plano, tal fato nos levará ao desligamento de 'Ii�
nhas sem aviso prévio.

B�umenau, 26 de Novembro de 1954
EMPREIA' FORÇA E LUZ SANTA CATHARINA S. A.

J
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