
Ser
RIO, 3Q (lVr?rjd.) - Yín
,te e' cínco amigas do sr,

Jusc,elino 'Kubitschek, re.
pre�entando' os estados
do Brasil e Territcrios, '0_

fereceram-lhe um avião

"lDougla',�" .

importado'
U�üdos, O

recentemente
d�s Estados

aparelho es-

tá sendo preparado paro
servir ao candidato do

PSD na sua campanha e.

Ieitornl,

"
i' ORGAO DOS ''VIA"BI08

AN O X
--- O MENSAGEIRO DAS

BLUMENAU, (Santa Catarina) - 4.a feira, 1.0

foi organízada pela comissão

termínístertal e foi submetida

FUND MENTO PARA BOATOS OESE
\

ARANDO GOLPE MILITAR"
H

E T R PREP
Deslaz O ministro da �uerra D�
rUW9res �e inquiel�ao nBcioOllf

RIO, 30 (Merid,) - A prcposíto da sítuacüo atual e das noticias
que tem surgido ,::.m torno das forças armada;, o Ministro dia Guerra
concedeu entrevista desfazendo cs rumores com que se procura in
."quietar a vida nacional.

Respondendo a pergunta inici:::.l sobre S·" havia fundamento as

noticias de golpe em virtude da dúvida levantada por alguns de que
a Câmara não estaria clÍsposta a permitir o processamento do sr. Eu�
valdo Lodi, decL::.rcu o sr. Ttixeira Lott, peremptcrãamente:

"Não há fundamento para boátos de se extar preparando golpe
militar" •

A segunda pergunta i<li referente ás noticias de que as Forças Ar
madas estariam ernpenhadas em evitar as eleições de 1955, afim de e

vitar o retorno de elementos r'erponsaveís pela atual situação do Bra
sil, ao que o ministro 'respondeu:
"As Forças Armadas tem dado, de tom relação aos militares e cí

'repetidas provas do seu acata- vis de niveis mais baixo de venci"
mento ao veridictum das urnas. Na mentos e salários e a urgencía em

análise dos feruomenos 'poütícos tirá-los da angustiosa situação em

por aqueles que são responsáveis que se 'encontram, concluíram que
pelo esclarecimento do povo, 05 �e impunha adetar uma solução de
rates devem pesar mats do 'lu" remcrgencía ccns ístentc de urna ta

quaisquer frutos da propría Ima- bela de abono em que não seriam

ginação. contemplados os ofici.�is, g-enerais
Reporter - Que acha v. .oxcía.

da sítuaeão do pais? Pode o Exer
cito garantir a inteira tranquillda.
de do povo em face tl'css<ts noti
cias?
.Resposta: E' Inquestionavel que

o país atravessa tuna seria crise.
Não é da minha alçada perquirir
sobre homens. Eisa crise afeta
profundamente a todos aqueles cu

j·os salários, vencimentos ou ren

das, são reduzidos e Que consti
tuem a maioria d;l nossa popula
ção. Uma propcrção aprecíavel dOJ
militares acha-se compreendídá
nessa fração. Por isso tenho pro
fundo respeito pelo espirito de sa

crificio, pacíeneía, perseverança e

fé nos. destinos da Pa tria que vem

demonstrando esses cidadãos".
Abordado sobre o projeto de

aumento dos vencimentos dos mi.

litares, disse:
"Ao assumir' o cargo encontrei

em; pur�,g ..99. estudos :d2...,5,+ ·AV:iVtL%:
tabetas dc: vencImentos,' A tabela

aprecíação de dois ministros míü
. tares: JuareZ e Canrobert: es!e
tambem na qualidade doe presíden-
teCdlo Clube'Militar,'

. _.

'-I" "RIO,
30 (Meridional) - Um 'por-" cía conco L'd" ao cngenhelro Se" do medicamento e acompanhar as

Essas autoridades, considerando ta voz do Catete confirmou para bastião CJ\"il,l. mandou

apresen-l
diversa; fases do tratamento, 'Cans-

a situação financeira do país, a s a reportagem que o presickmte Cu- tal' este t!(",'ooridor de uma droga tatando ou não a eficácia da des

necessidade de agir com equjd3-"'�fé Filho, dcpols de urna audien- de trata�:n�n[,) dos tumores cance. coberta.
.

'

.

�
.

rosas ao S·,rd,·o
- Nacionnl do Can- - A exístencla dessa comíssão

cer 1\ fim de que al! sejam fei- - continuou o nosso entrevistado
tas experiencw5 oficiais em 101'n" -- tem um precedente no caso do

da descoper'.;:1- clr, Napokao Laureano, qll�, de-

CO�1ISS,\O PARA EXAME senganado de cura, patrocinou a

Dado o inLcre"se da informação çrfação d:a uma junta médica para

acima, a rCoDrtagem procurou ou- eotu,�ar os re�ultadoS terapeuticos
vir o sr, Sebastião Comin, cujas. do kreblOzen - um produto de

primeira,; p'1!i\Vras foram :um "ee';

I
atllil.ção controvertida, na' época.

O advogado cu pron!ot"r que, neste país, r,esolve ingres� mente arelr; à Imprensa, para que MAIS DE 1.500 PACIENTES
sar na Magistratura, dá_nos a triste impressão de que irá fa- o apoie em sua campanha de es,. O sr. Sebastião. Corain adi;mtou
zer vob anteci:-aclo de pobreza, Tal sãCl realf.snte nos sacrL clarecimento, divulgando �� maXl_ que sua descoberta tem 5 anos �

ffcics, as dIficuldades e ap,:rtnras de um juiz que, hoje em mo a descoberta d:J. "corainu" (no· foi· usada em mais de 1.500 enfer"

dia, poucos os que se interessam p=r ·:.,Sa honrada. altiva e me que deu aO produto) _

e as pos- InOS de cancer, com resultados
nobre carreira.

.

.

I sibilidadcs de \,ura da no\'a droga. preendentes, A aplicação é
Os venCiilJ:2ntos por Ex,emplo de um luagístradJ. prin_ Propôs o de$cobridor da "corai- mais simples. Trat".-s� de um

cipalm€'nh� IEm Sant'.l Catarina, são devéras deplorávr.:is e j na" a organização r!'� uma comis prcto (O uuter nao desvendou a

irrisórios. Qualquer beneditino, diz com razão certa escrito- são, composta de médicos (! jorna- formula - "segredJo' profissional")
. (C<>ncIUl fi'" Z.a pagIna letra D) listas, p3l"i'l fiscalizar " aplicação ,tomándo em solução de água des-

__
- tilada, três vezes ao dia por via

01'1.11 conforme indic.açã'o médiea.
RC'q�lcr dieta do pacient�f lnn� O

médico
_

não l,recisa s�'r eapecialis-
1_,:, pan " receitá la, pois a faeU

aplicaçã .• exige do clinico apenas,
euidados :le pesquisa, pOl' meio 0.2

(x�mes de l::boratório, e' con.tato-

e cívís aos venclmerrcos correspon..

dentes e que propcrcíone ssc maío.,
res aumentos para o:' militares da
pestes ou graduações compneedi
dos entre major e terceíro.sargen.j,
<o, por serem os que mais sofrem.
a dccorrencta da atual crise. Com

iguais aumentos seriam contempla

dos os servIdores civis de catego,
rias semelhantes no que concerne

aos vencimentos. Concluindo o sr,

n,;ALIZARAl\I-SE nn igreja de St, Pierre de Chaillot as exequías de

Jaques I,'ath, Gl'allde era. o número de pessoas que enchiarn o templo.
<.ott dísse esperar que a vígencía
elO abono para os militares e civil!

seja ainda este ano; dependendo d,o

Congresso.

Enl toruo da e ça monumental, em flue se viam as iniciais J. F." em

'loul'ü's, desfilavam os amigos c admiradores do morto. Na foto algu
mas das jovens que serviam de môdelo vivo a' ,Jacques Fath, e que cno;

ravam, compungidas, <> desaparecimento do famoso costureiro., (UP).

in"

a Comissão de médicos e jornalistas para acompanhar a aplkaçã'o' ;da
Hcerslaa" m Mais de 1 ,SOO padenlei com resuliados surpreendentes

etlputados

a formu I fJ elo Senado
elos sa:rár

RIO, 30 (Meridional) .- t úteis, isto é, excluidos os I será iptegréll. evitando as

A. Câmara �aml���m se reu� I sábados, domingc:s e feri�-I sim .
(tacit�;rr:ente) �lU dos

�lU ontem a �lolte para vo I dos, etc" o qUe ImportarIa motn:os das 'exaustIvàs con

tar os' anexos r�stantes de' em computar esses dias no j vocacões extraordiniiriaiOl. .

orçamen10 e der.:idiu man- to8o eles calculos l1ras redu- Vã�'ios deputadcs critica
ter a formula que o Senado zindo estes a cinco dias em ram o'. aumento. O sr, La
alterara para aumento dos regra por semana. meira 'Bilt€naúurt s�lientou
subsídios,

.

I
A Cama.Ta, porem, ao entret,mto, qUe o COJ�gres-

,

o Semido pretendia, na contrário decidiu, a mais w, para !conTa' Sl,a, áin::!a é

principal de suas iniciati-l que o jebn e a parte fixa dos poderes da República; o
vas, que os pagamentos com I dos subsidios, f.'ejam de que menos custa à Nação.
o acrescimo já considera-- ],(l mil crí.lzeiros cada, Ape- E sua' ebservacân incluia
dos se fizessem por dias nas nas férias o pagamento tambêm o· Hcre�cjmo.

elor O ao á i o Q
como ré lica ao rear
8 paises comunistas participam
.MOSCOU, 30 {UE") �. A UnHú

!
([",;em 'consolidar suas forç"'.s e medi',.\as comUJ1;:.o; no cqmpo da

blH'!6tica exortou. hoje, "13 ,'<11' 1 pfoI'�a-l;'!s considenl;;elmcnl", lorga�Z�l('ã.O
das forças e coman"

;es comunistas da Eur;:tlla a. rf.·
• no caso de qut: os acord'�s de ao illulitarcs e ndotenl Wdas a

força.r e consolidar seU pode,�'i',) , Fad,"" "'"ja.m ratif.'Cado.; e po:;,t<,:s queJas outras medidas que se

mi'itar" se as potencias ocidou- em p�·atica". jam lleecs.sarias plua defc"'lldn'
. tais armare'In efetiva.mente a AcrEscentou ]'10�ot'JV que (Jf: firmemente o lJ.rogrE'.sso 'pacifico
RepúbliCá de Bon�, paivles cOIrttmisiru; devem tornar \ de seus povos e àsslCgurar a

o ministro de Relações l';xti!- m 'did�s fil'fies "para reforçaI tegridade de sua's fronteÍiras c')n

rioTcs. V. M. 'Mol'Jtov, ialfl,n;jo :suas dr<fe·"a:o, dI:: acordo com a h'a tirtlfL posshre:l ag.re's�ã'O'�,
na "Conferencia de s�u.railç;l ne.:-"""idad';,;. (J.o m'êmento pre- A C'onfercncla 'ele �io(:je{Ju l' ,i

Européia.... ol�g�jaizad�
, ,p�)l(.\ II:JCt�'-;'! aVerta ::!ci 1 110n- � lei!!: I Cal"

t _·H!:iL'!D.A_�:: C·t.J�11J�·""�� 1:.,::'1 U!!!

�E�!:�i��o!�u3s�:�:1�aiir�:�::�'�� I E ��;�r;����l�·i..
melha. dis';e qUê, 4!para lrla11te! � '!I.:;iD - €xigs das gO"l1s't"nDs pf�r
f'!rmeme�te e. segt!.!'2..nça. de,:; .TI!3

t�de-;,;.; tu:-",::;:u;. 8.:::�'!.:'t?s d� ::a.:.�' .;,-=.;:.:;.2.:�c:.. 441.:.:"'.::'!2-:z. :,!"J.t:

). Camara dos

Mantida
sôbre

"'.

aumento
. r;fiO do e5tae):) geral do enfermo.

•
, I DOAÇAO A' UNESCO

.

IOS I R�conhcceu () sr. Sebastião Co-'

. 'I ·1 raiu que sua d�scoberta vem so·"

_� • ,_�..;._ frendo forte campanha de alguns
circulas médicos, pois, sendo

tratamento da "coraina" de extre

ma �implicidade, tornll obsoleto o

dispendioso e complexo aparelha�
menta da ciência tradicional. '

- A
-

pl'opri;dade mais rcvolu�
cionária da nova Õlroga _.:. prosse

gUitl Ii.S. - é a de desintegrar os

tumores ,:anceroS0S. eUminand()�oi;
pelas c'vias normais do organismo,
quando localizados perto destas.

Todavia, há necessidade de pequej

na int,rvenção -cirúrgica, se os te"

cidos afetados estão 'dispersos em

várias p3rtes.

após o retrocesso nas
J TES1' ELEITORl)L POU CO ANIMADOR" NA B AVIERA E DESSE PARA

. - - - - OS AJUSTES EUROPEUS - - - -

BONN, 30 (UF) o
c.!.lancE'ler KanI'ad Adenauer
convocou, hoje, uma confe-.
rencí-i urgente, com os chefes
d:- 'Sua.,.cÇl�;g�ção de, governo,
p,-,J.'a" C::Ylstd"etar "o"resultado
das eleições de ontem na Ba
viera e Hesse, que não expres
saram um claro' apoio popular
à SUlI política de rearmamen

to e sobre o Sarre.

carater de um voto' d� apro
vação ou desacordo' com·.o
rearmamento . e o entendi
m-ento francovgermanící so

bre o Sarre.

mantinham no Legislativo,

,DURQ REVEZ EM
HESSE

Nd catóêíca Baviera, o par
tido do chanceler obteve a

tna.cría, porém nâo a suü,
cíente para formar

..
um go_

verr.o por si mesmo: No vizi.
nho 'Est?do de Hess';;!;" foi es

magudoramente derrotado pe_
los sócíal.demoératas

.

con_
I ráÜ�'ll ao rearmamento,' p,o.
rém campouco estes lograram
o domínio absoluto da Iegís,
la,,,,,'a estadual, Em ambos -os

Estados� as eleições tiveram o

ASDURANTE

DE

- x _·x _·x - x-

As firmas locais abaixo 'relacionadas, numa excepcional oferta de

N A'T A l, oferecem suas mercadorias sem aumentos.
-x-x-x-x'_

MODAS (HANEL
Em comemor-ação a passagelll do Seu.' 2.0 aniversario ·e tendo ém conta dos fes-

A está IÔfereaendo. S!gUS artigC's com lO, 20 TC.até 30 por

.. Artigos de 'Sllll cspcdalidiule: .

CASACOS .;,_ VESTIDOS - TAlLLEURS - BLUSAS - SAIAS .-'- COMBI
NAÇõF,s ....,;... CAW.üSOLAS· - QUIMONOS' - BOLSAS - CINTOS - :&RINCOS
_ pur�SEIRAS - COLARES -'- BROCHES - ETC.

'x - x _. "- .,;_ x' - x .;_

S. A. . � Importação· e
. Bicfcletas � MOWtlicletas - 'Pecas e AC'ceSsórics � Motores e, conjuntos Ga.;

radÓI'es à gasolfua e Diesel - Bálanças .:..:.. Material Elétrico - Rádl'OS - Re.

frigeràdorcs"';" Fogões ;,_; AquecedOi'.es ---'" Aparélhos ElétriCj{lB para. o lar _.

Máquinas dê CGstura. - Uilensilios ;Dii�éSticos -,Móveis de AÇo - Tapetes e

cGléhÕes lle mola i-;... Instrumentos'MUsicais - J.\IIóveis para Escritórios - Force.

lanas
. e C:tlstn:s - Presentes' FinJJS ..-'Btinquetl:os.

-x-X-% x � ..

MATRIZ
Oferece seu. grandiOSO
dões, . Nylo'n e Lais.es,

;.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CLUBE BUJMENAUENSE DE (ACA E TIRO
•

Edital de Convocação

A INTERMEDIARIA
de Metzker e F'íedler Ltda. sito a Rua 15 de Novem
cro - 1344 - fone 16-89, caixa postal, 736 - ofe
reee os seguintes negocias para venda:

! Ficam cl)nvocado� os senhores sócios do Clube Blume-

I nauense d:: Caça e TIro, para uma Assembléia Geral Extra
rdinár-ia, a realizo r-se no dia 6 de dezembro do ano em <:u1'! .:;0, às 20 horas, em sua séde social, à rua Hermann Herlng

I nesta cidade, para a seguinte
.

I ORDEM DO DIA , .

I Exposi(;.Io e sugestões da Diretor-ia sobre é: .construção
'11 de sua 110\'11 séde em local recentemente adquirídc,Ver.�e-se lotes do' Jardim Sereia na Praia de t Itajai.

Camboriú ao preço �uíto vantajoso, com pequenas
»ntradas C suaves prestações mensaes.

Vende-se um terreno no tamanho de 13 mtr. de
�', ,.:nte por 38 mtr. 'de fundos, sito à Rua Almirante
J3arros� em frente da Ind. Citex.

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

?áraiba.
e

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

renoj, automovel em pagamento.

Vende-se um. terreno com 17 metros de frente

por 29 metros dé fundos sito a Rua São Paulo, ao Ia
do do Cairo Hotel.

PROCURA-SE
A U X III A R. D f 'E S ( R t J cr R ! e
De preferencia com prática de serviços gerais de

escritório e que seja reservista. Cartas para ClA.
BRASILEIRA DE FUMO EM FOLHA, Caixa Postal
n.o 117, Bdumenau, Sta, Catarina.

I Negócio da Ota�ijjO 'J:llIRREIIO$
.Vende-se per �ohvo de 'I .JIi!l (�m��"'al;doenca um Hotel com ! Mt!.p ""ll ... ...,h.S

bar � �estaurante, pos- I
suíndo ótima e selec+o- I Vende-se dois ótimos Io
nada freguezía, localiza- I tes, próximos da praia,
do em ponto central des-

I medind., 473,tlO mts. 2,
ta -eidade.', Informacões excelente localização:
neste jornal.

�

I prêço razoavel.
Tratar com o sr. Macha

,j do. á Rua Hercil io Luz,
lF������ii�,�,;���ó���2t�,�-��o"'Ó·1 36� - Itajaí, Ou

. Caixa
�i ARMAS f ·MUNICõES Postal, 131 - Itajai.
�g s

�i Armas de caça, espoI'-

8� te, revólveres, pistlllas
�S etc. - Qualquer mar-

�� ca, COMPRAl','l-S:E
li? NA

I (asa Pesca e Caça
� - BLlTMENA.U -

� Rua 15 de No".. l!H!1
��'��i�������a�i�_�4��:"��.'�;'_�:J!";':';;�t:, �,

Representante: Representaçõe:s ;r.eunidas
Ltda.

Rua São Paulo; 2922 - Caixa postal, 599 - 1-
toupava-Seca - Blumenau -_ Sta. Catarina,

�_������-4�;���*���B.B*4�am�"ED.mml""=-""""""".s... I ff
! de.. V/aiw.I!Í.'-? Dlckmnrm.

I _. ';
,

� irado ontenl, cerca das: _6,36
10 ao sr; Guilherme- Jensen,. -; pe!;" {-da -manhã.I
falecimento de seu. irmão. 51'. Rodal í' Varia�. pê!iS�nS . 'pernt,aneceram

cíuamento necessitados" os tuJo l1.tOVU50rlO, fa.dilLará a ex; ia, aprovado. Foi tambem ap!",)va�} durante toda' a noite v.asculha'ndo
rUcos receberão a justa paga de tensão dos beneücíos de traba· id o projeto de lei q"e concede ao 1'<lS <1gv-.?s �o Itl'Jai-açú, num -trecho
'"cu trubalh., pejo E'.,lado ou pe- lho insalubre ou pevícutcsúlade "x-servidor municipal. sr. Edmull"j do mais ('� 300- mfs. tendo o cor.

Ias mstítutçôes benertcentes: trabalho noturno e extraordtná do S. dc Souzc. uma pensão rner-- J po d� inciit.: c'. íovcm sido eneon-

e" - O governo e as institui, \'io a todos '�s médtcos. o' partn sal de Cr� 500,00. Idem idem idoem f Irado 500 metros do Ioeal da que,
cõcs as'sitenclats, part.icular-es ou da ú.t"(\Sême data, -

I
3tinente a dispensa do .pagamerito

I
da.

. .

-

�ficiais, pagar-ão o 'serviço rnédi- 3.� - AS'medidas que. imde- de taxas e 'emolumentos sobr-e li 95 despojos mortaís de Walwe��
d d L d P d L" J� construcão Ô" IgreJ'u Evangélica de foram transportado, para a :reSI.'��s na. base ele uma tabela mini- pen anl e atO o o C'r Pgl';cu.', L.

_ _.
..." • ,'_

. .

t 1" t Itcupuva Seca ACamar:. apro- derreia de seus pais, no bafrro doma org.anizada s pr las aS'.;ocia·· t.ívo e que' "Vls.e�l �G a ('�nt lnlei"l:C \TaU ;�fI\bem ;5 balancetes da Pre- 'CXàrda, donde seguiram pare o ee'ç6es de classes locais e aprova- t .�'3 pontos batslCos aqui 'te.l1unCla feit�ra d� Sctcmbr� e Oütubro. .nitéÍ-io, às 14 h;rs:�du mesmo dia:;l da pe;'J Conelho -RegiOloil ';:('e dos serao pos as Em pra rca pe- -

• _
'

!IiI;:,dic:J1.<L ou I}l']r) Ministprio da lo Ministério Imediatamente",
"Saude.

BICICLETA
(OMPRA,.SE

2.0 --- A fim de alende-l' de
'TI1'diaf_o ii. '.áttlação dos mec1ico,s
:uncionário.':'. nngusti']so. ,no pre
'�cnte 11101l1enlo, o govern-0. a ti-

truslty. Telx:_,irinl1tl. Abel'bal e

,TojO :�, niio COlllp:rflmetendo ',115

dElnlais, Pucilli, Ivu. �TOJ, e Clen_
---------�_........-_;;'I san' brilharam enti'e

-

0& caxien- �
}

M
,(I

INDU�STRIA 6�'�I�Ai�N1A.�TAR'Nu. �.. iiUamnlél 11. Brânco·· 865 -- ,BlulUenau
Caixa Postal, 244: - Telefone: 1244

ArtEIatos
I de papel c pél.pelào,

Vende-se ou troca-se por
<lut:-m0vel, um.a aprazi
vel residência de verão,
em ótimo local, recém
uHlstruida, madeira de
!",; ícanela), bôas insta
i,:�0=S. inclusive sanitii
ri�s, garage, quarto de
.-'mpregada, jardim gra
mado, etc,
'::'r, iar C0m n sr. Mach:1
.-1,. .'. Ru:, He1cilio Luz
- . �.:; ;�:í. ,m Caixa Por.
'ai 131'. Ítajaí. f) :';1'. Molutcv 'dtclar'ou 'lU')

I:ll'imeiramente se deve impedir,
·''-',r trdO'..; os lllCdtJS passiveis, o

r'éssurglIhento do militarismo a1e

"ii,)� f!_U(l -d�saton a. prinl€l1"3.. t'
'1 se;�Ullua f!'U(�l'aH l_':nundiais, pa.
"1. (:f:1 ;;eguida 'b'J.scar urn acur'"l
1,. lr�ei�nt,..,. prinlo,rdialnlenie el1

,e �l:l ·1 potencia s qu� t'!ElIl a

-"r,ol1ciabifidadc prín,cipal ó'e 1m
·",'JI1' {} ressurgimento militar
'-'el'manicO Em s('guida. diSSe o,
"'L l\1olotov Qlle se deve criar um

I

;Ístema de seguranç:o coletiva ln

C;U!'_'P�_ CO:11 fi I',articip'ação de
wlco,' 'JS países que desejarem,
""ia quai fOr o SEU sistema 50'

I "lal 011 politico.
I "Não há nada T,as duas pr.>-

Coral'n Il',ostas do gO'V2rno soviético inti-O sr. SelJ:-.stião espera
.

que a descoberta seja eampre'cndi_- - nlamcntE vinculada':; uma .a ouh'a
�------__�__ que psteja. dirigido �on.t.ra .'')S in-C\l em brevç pela classe lnédica e

1'-
..�

.

tcresse=; de nlgtuu p�is etn;&peuaprovada totalmente, quando, en-'

tão, fara doacâo d" "coraina" i>.

I
" n • "

-: 5-
ClI f'xtrn.-Europ:.J.. JJ:sin." 1',·ol·o�·

UNESCO - orgão a5sistenci�1 das. �. �Jl � A R UA: I'
rr,;., t"l União S,)\'iiiOca sii.o !lasi

Naç\!l'es Unidas.! �"mentc diLrentes dos acordos
Õ, f' 'U dI' qUi' for'lm a�sina<1n; m� ('urde.,

- ,e Clto maraVl 10S0 adro. .

ALTJGf\'SE com f''''ga - ftl�ou o eng':Hheiro

P«U115_1.
l .._..." 1 "'l'nci;::J dI' Pr1.ri·,;".

fn ;:_ e�ta n'J- traiatuento baseado critorjo· e '\i\!. C. Rua l_E) ; ��;:.--;:�.. �'�,,� ;r<'_-_- _--

ctn oxig.'nae:i.o ceiu1rir e na ali'a ! de NO\�(-nljy:·u 1 ��O(l. l' t) !lli;�i�h(l l'U5�f' tu.·�'";{, .

!\jnd�
liniz�.çfl_o dq org�H�ibn1l' por ul-l i I: 'j1l<> �l'� ,lr�:t"J"I:-:t�tS �nvi{iil;-l:; t·�
fll1cncia dncta.

'

_.__�__�___

fi nl'!H)'- O(l1i't·; llnieanlcnh. i=L DP'-
... w_"' - :c......_,.".,..".__... ..

._,.___ ...... .�_ I jcrval';:lf) 'r_. c t·efo!'c�ltn�t1t'J
..

da

O '

tI",:-: d:1 r::.ut'"opu, DCJ.·c5e� ntaa
d0:

T:'_I8rmaçóps '·Orr. O Snr.
nS�,�7 ".nn PETRY

Al1mêda Rio Branco)
286 - Blum\�nau.

BL(H1UETO AO REAltl\1A,
I\IEi�TO ALEMAO

AUTOMOVEl VENDE
o refrigerador
mais perfeito
iá produzido-Compra-se, do ano de

1951 em dianie, em bom
estado, de pref('rene�:l
Ford ,ou Chcvrolet. Pu·
gamento à vista. Traatr
na Casa Caça e Pesca.

Vende-se Unl8 casa no

va de mat.eriaI muito
espaçosa, livre àe én -

chente com terreno su

fíicente para insia12r
pequena industria. ou

üiimo ponte para oficina
mecanlca. L1formaçõ2s
neste jornal.

no
,

pais

Venha. apree1ar eID-nOBBO'Salão.
de Exposição a �eleza. a,
perfeição e. _8" eX}rap�(irla
'u.tilidade do BRASTEMP
SUPER LUXO .. nÍn. refriger�d()r

,

1'a patrícia. c,!:'rcebe melhor que um juiz m"dert'[l. p-is tem ''0" <lc:1rdo,,'rle Pbe",; ·�c Ila.
rOllpa. casa -e aliluenêação p:1r conta dé1 c')n\·�lltO.'· C-: :-,1 ,) ;dum em 'Jutt'Os pr{}pcI,ito". JJ,;
novo '"_, pr'oclamado aumento dos milit''1res, um nrímeir' �,al'- 1-"'" "cOl-dos ·."ão o i·r,.;ult"dó
gen' () d:J' brioso E:;<"éI'f�ito NaclDnal i�'á. c;1n�:)rn"e iá :1fit'ma_ i r"f',",,, eh, prinr:ipio, de S"[l-!
T110f] b:--l,....·�;JdOS Cfil dados '3cgllfOs. ganhur n1HiS q7jf' �ll1) Julga- 1 ::-';1r-;! cr:1nUv,q p��,�':t �1 J_'�IJ'njn�l. "tti �t de �l1iJerin:- enlránci'l. Tudo' .isso P0l'q U�, n(':<Ül cnn lurba- I 'ervcm <ln \,1;"10 ele r"nlllitari'ull'd.l énoc'J -d! negociatas. E'xnbração e falsidades. não dhP:Ol1· I, \ J('::>,·,r,11" Oddr:ntal p er..,,/t:.5aril -algur:,s governos a' rcs�ncit'_'sa consid�ração. n n-('c'-�s�rl�) i ',., r"], n:l� :1t!rllr;.;nlrn�()�., nlill��l,
:111111;.11'0 .� C HtnCf.'I'O 'acntan1ento de ql1e e nwr _-c;::dol"" a 1\1a_ ! '" ri" "erl"" !'!)�"nc' 's N:ld" ,.gistrattira lil1CÍan'l1. Semore f-i O Poder Juc1iciáriJ :ntn:l"ll_ ; ;.li,.,

- "'

t'J, em tod::rs Os tempos. -() b:�gueI de 1l05'ié!S instit�lÍçõe5 '2 {} 1 E�", � ;'f;O;·úos. nO.I· (-;-:""'-�üin- Igum:dião d� nossa pemucrnCla_ sem os quaIS a maJestade da
't:. não SerVEm a�s inferes,"!> �ho IJUstiça ::',21'1a UIU mItó_.

, I Ü]'('3erYé\" e rê'forçar a pal!:. mUL
'" I?CV.2n�ús .dar y. g'Jr?nhr� portant;::, e1evuc: --"' Pl'O':··:ntos í :::ím 8srrtúm"áte ,'10- eontr-fjl'ío.e maIOr '1restlgi<; a Magistratura no BraSIL Aba!1dona_Ia a

I' 0-' • - d� cl P
,

_ , I�

-.

� .

d d f' ...

l' :1.. ::, .._'-'_Q..Jr v� .p an.s Sp l).latia ool:>rosa sorte e aela a1_n �', escon ,l�r ser_la_ na, apre, r
; ,oela 1 na alienaf'fí rle al ún, -t�"expressa0 de Bnlz:ac. um prmClf"JlO d.? d'ssoluçao socIaL Tal- ! '"

r:
I' ,),.' �f I ,.,

g
i' ,'",1'<:Z 1)01.- Ü=S_' C Pi"I�difq C vclh:'l BOnSllL.. : ;'s�d�verr1l1 ,'utrOf:l 'la I !'Idn��_ tilt l-�"'" H_f�._.. H\q

F'!rüt1ç�. n:..t \"C�DF!:J de !!UiJ ;_1!,(�;_:J:!'!t:td�.:_Iri;L f;;L:ln(r,_� tld -:_'!!!l'b ... r�!·-t-; '-"IJY01!rl!_:'_, ,'U 1�l(��1 L� _ _:,

���;it t��j�!��.r;.:�JJ�,;�:s1t�i�� ��!. l���:";= '-;�'�;:���'�'Eii- !!:',��'�; t!�"" "�:l:�t. :
de::;. 112.0 se cilconb:arIa talv·?z unl: ouV!S-.' � H':Tll 11111!, !T!:�_lT\�J TIH-ntii:Jta, tude J! qUH:';;6 flln�la'i--entre o·" l"i1rt!s hu.nild-ê.i (' Os méll" pobrt's. qU0 ac{'it'L"3C' di. ·,·r;n1cnt.,- nos plano," de pr�llur."l'

Inh 'h'a \�D.fD :_llt�rLd' :-1 SU3 dct':!'-;üo. Isto é :-1 glt'lr�:t!_ !._' Q CúOi�().., '-_-\'. ri:--· llH1i> n'::V::1 ��lfrT'.l tb' .\.�

!�t)UJ d�; 3'I::_)::��r;-��nY'� r.:i..) l:�.,_:,V ,1:' 'e-: ,

c

i'�
- .J:'t;"1.

• Mais ,sspaço útil· 9,5 pés,
... Amplo congelador, com espaço poro

guardar alimal1Ios a séfam çongelodo5,
�"rém dos go;'st�s �ro. cubo. ds- (lêl".

• Bandeia de degab.
� "or�a (undonóf '"eom prate!Gíra� � pcrra

ovos, f�a$cos lJ garrafos..
-" _

...

•, Acolitamento interno em i;orc�lana _ à

prova de corrosão.

PROSDOCIMO
RuaJ" de

$.� -- 4�
Ho'(f�mbrOF

'bj�porla çã,�, � (6111�!���.
900 BtUMEHAU

)
/ .1
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POR'AL NETO

dar valor .aquelas palavras
profeticàS que H:'over pronun
ciou seis meses antes de.Pear]
Harbóur: ,

"Corno estadista - disse ele
� tenho o dever de declcrâr
que Os Estados Unidos .devem
man'.er_se fora' da guerra, na
mais absoluta:' vigilancia e, a.

lerta, 'armando até os dentes
enquento '':!s dds ditadores, Hi
tler e Stalin) S<'Ç destroem mu
tuamente".

Este é o hGmem que agora
completa 80 anos, € cujos con
selhos têm hoje, mais ,do�,;que
nunca, grande valor para a

paz mundial.
'

ASA PEITER Filial

o MAiOR SO�TIMENTO DA CIDADE

EM ARTIGOS PARA HOMEM.

*

c o m p i' B com' antecedência
�onlrar uEXATAMENTE" o objeto

desejado·

Já é uma tradição dâ vida blumenauense comprar pre

senles de Natal na (a s a P e i I e r f' i I i a I •

SIIORTS

SCHANTUNG .. 115,
.. . .145,.- 160, --:-

Desenhos Americanos
- E ii senhora encontrará" a maior variedade em

'artigos de Natal e a maior coleção. em vestídos
e costumes insJlI rados em modêlos tipicamente
parisienses :vara vresentear as suas amizades e

á sí própria nêste mês' fc,stivo de- Dezembro !
AproveitCi estas ofértas de Natal da' Casa Peiter

"

'Filial e compre tnao:'o que à Srã. deseja aPreços
de .'F E S T'Ã S .!

VESTIDOS CASEIROS DE ALGODÃO em xa

drez, listrado, estampado e côres lisas desde'
160 até 298,00

VESTIDOS PARA PASSEIO OU TARDE

GRAVATAS

'€ITL Chantung - côres lisas . .. 420,00
em Fustão .;. .•• .•. ... . •• 355,00
Novidade Everglace e Catalina, em Iís;
trado xadrez e estampado. " 560, - 650, _ 790,

.

� 6,50, .- 790,

TAILLEURS DE LINHO •

660, -750, - 980, -1.100, - e 1.500,-

Rayon .....
' 17, -

30, - 35,
Seda Mista .. , 60, -

,á 115, I-
Seda Pura 120, -

a 190, �

E MAIS .. , VESTIDOS DE· GRANDE TOILETE EM TAFETA'
,.,...

SEDA PURA, DE NYLON, RENDA, ETC.

PI.JAl\'IAS

verão

manga japoneza e

Vestidos de Alpaca,

em várias
cinto.

linho e

côres e modêlos,
CAMISAS BRANCAS

Lisos, várias côres
135,

Cambraia UMa
160, - a 250, -
Tricoline 220,-

á 420,--,...
Seda .. .. 3S0,-

Vestidos para tarde
. mos 'bordados.

.Tellleurs de

em linho, rafia. íalle crlquísst-

com
Tricoline ..

.. ..95,
Cambraia de Linho 595,
Tricoline Sanforizada
desde. . .. 195, _,.;.'

Nylon .. .. .. .. 600,-Tweed de Raion.

WASHINGTON, 28 (UP) -

As inversões diretas dos -Es,
tados Unidas em 20 Repúbli
cas latino-americanas, ao fim
de 1953, foram nvalíadas em

6 biliões e 1 milhão de dóla
res, e inversões em todo o
-mundo atingirem 16 biliões €

304 milhõ,es de acordo com as

cifras divulgadas pelo Depar;
tamento de Estado'.
Em 1949, comparatívamen,

te as inversões na América Lo3.-

tina S'�mavam 4 bíliões e 50z
milhões, e as inversões em to,
do o mundo orçavam em 10
bíltões e 700 milhões.
As inversões totais aumen

taram desde o fim da segunda
guerra mundial, em quase dez
bíhões de dólares. Segundo a

informação .

do Departamento,
"correspondia ao hemisferio o

cidental POUO;) menos de 70
par cento do valor total das
inversões diretas (norte.ame,

tidas em dólares, foi usado o

I
cruzeiros por dólar, de modo

tipo de cambio aproximado de que o equivalente em dólares
20 cruzeiros pOr dolar, em ] ",
1942, ao passo que, em 1953, dessas utilidades .

se reduziu de
i cambio foi de cerca de 50 modo consíderavel",

,�����:::�����lATEN(AO �. �
A FABRICA DE PRODUTOS QUIMICOS

.

''B I fi A R"a
- .' De ANTAL-, KOLONITS - S. Paulo �. ,�

•

Chama todas as Indústrias e Oficinas Mecânicas catarinen_§ses à Atenção a Sensacional descoberta nos últimos tempos.t
CONTRA FERRUGEM.

'

�
1) Porque raspar a ferrugem do ferro use � .

�!��F:�:�!��o"�e���:ntra ÍfJrrugem fi
.

�� Vai COnstruir Casa na Praia?

protei� o ferro contra ferrugem, usando
ANTI.FERRUGEM "BmAR'"

3) Sabeis quanto custa um Locomove'! 7
Não deixe o mesmo enferrujar, uSj ainda hoje
ANTI-FERRUGEM "BIUAR"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ANIVERSA'RIOS í Si1\·&:. lJ:lH d�. "r, l\íanoel F�

I
sra. UIga da Sflva;

Quais são as horas ma i.,

I
ti-lo e que, a pleno sol, pa- Fazem anus hoje: -- de sr. Pedra Rudrigu-:s.

propíci,," 1'." ll111nifestaçõe" do reueria inaudito 'Confessar - a menina NeU3:l rvlal'lél
. indu:,triádo i'esid�n\e m,st�

am'-r? Un!a e.;tatístíca a 1'25- o que aflcra,a nos�os lábios. fllJé! d" sr. Calix10 Pedrini: I'c_IIHUlil. eD'11 a ;',�·1'1. Flo;;mi •.
pt Ue'. c;eu a palma às dro en-, corno um borbot[lO, quando' _. a ;;:ra. ,JoiDa Maria Illa M. C'onink filha do sr.
ta1'd·:ccr. R,2velar "quilo que: cai a ndte. O anlor e o 'el1' . Spelllmann. cspOOct dú sr. Hans J ·àu L.',\p'Jldo Omink e .sra.

s�n.ti.mo� _prof�ll1d�men!e é

[I ta�·d.ecer confi:'�aram ,su.a' \Venw1' Sp,:thl11anr'; .

Mál'ia Pl'ti'Gnilh:i Conink;
dlflCll, a luz LO dIa. So em aÍlmdade .11',1 f�]',l estatIstl- I - a .sra. Tvlaru G'-e1.zinger I J l' C' '1

.

� -

-;-- CiO sr. ,tê 1" ·a1111 o, ,11_
-ilhl10sferé: prl:'pída, pro)te- ca.

"

! Ho�tins. '. "llosa do sr. Fn!l1. ,lllSl!,óúl'il' H'"idente ne"ta c'_
gido, pelo ar confidencial! i cisc) He's1ins; d,:.dL'. Cl.J)1 a .srta. LuzÍ3 For-
das aascentes sombrias, se-l

-. a sra. Aelella Schll1id:, tunata da Cunha, filha ,lo:
mclhante., em sua 111eJanco'j epo.sa do sr. Helmuth Schmid�. sr. Manoel Th)fé da Cunha (,
lia à ansiedade. de querer. PEÇAS LEGITI.MAS �

- a sra. DOl'alice Andrac;.: sra. Fr;rtunata da Cllnha.
e não atrever a manifestar,.)

� \Ve"d�rherz. esp�sa dei sr
Casa do AmerIcano S.A.

decidimos falar., Silvestre Wanderherz: HAS!Ylfilif'ff'i··�"'.:,. Rua 15 de Novembm. 473 I t )i'tJ{"J hi tiNão supunhal110s que él I 1 - a s]'a. Moda Ca!ixtu. e;_
. t_ L dt

luz demasiada viva c01o.:
.

po,:a do sr. Germano Calixtv: I Com () feliz' adv.:énlo
_

de

qUe os �eres à margem do I J - a sra. l'daria de LOllI'ck" i
uma �i.1bllsta n:L'!_:lih3, D('(l):rid,

amor. mas está pr::vado --

MAGNEsIA fLUIDA DE MURRAY Schweigerl. esp03'-l do sr. f'
'.;"te_(mt�l1J. at'n3�":e em f,esta�

;:,."-() tererl10s exper·inleI1tadn. l Erwin Schw\:;igel",' o lar do "r. GUSl;)\'O' Lidnes <:
"'" - .l�_ll,'C (lI,l',C'. at';r.:Hl.1\;:j CU/li') '_'

l

talvez - que o amor se des- 'H" .1P""'·'''· <I, .,", '"'' , ,<'o
�. c sr. Orlando Braga. re. r"ma eSpO.3Cl da. Elsa Lidnes.

nuca quando as gazes se- - <"'!m�:;�:.'�:;""'·'I,i'J'Ir:",:��,:"J,:,, I .,idente em Itajaí; - Tambel11 n JaÍ"du 3r.

eretas do ar prometem ve;:; I l"b�" t'<o.r d .. C"WIJ X"vinq _ o sr. G.erhardt ChicaHo, Eloi Arauje e sl'ü. Irma W.

Araujo. acha-se cnriqu'Ç'cklv

D E t� E S G.
Especializada em scrd,ços de niquelagem e cro-

ll1aL{elTI de peças até 1 metro de comprirnento, com ji;, . .'\1'ton Kl'atscl1m.t'l' e "r8 ..

çobrcélção antecipadu --- Aceita servico em grande Ii!S-
ri srta. Jeallet:2 TanLwsld. fi. I Jorg2 Schweid ,on e flamilin.

caJa,. para indústrias _ Execução rápida _ Solicitem
lha do sr. Alex:mdre e sra. E-I Iluben Bins da Silvc,ira Br,l

infonnações.
li;,'�beth TarnovJ.,lü; ;

no Suttel'. di. Hall,:; E;'-{i::;th�'l
- ào .j0\'[1l'1 Jo:sé KJock.Hua Barão do Rio Branco, 301·- Caixa Postal, 16 e S1'3 .. de. ,hdmc Defais E' sra.,

Fone, 229 _ BRUSQUE
f;,h'J do sr, .João L' sra. Maria "falter li' Br-'g'l e q.' H"'uri.

...t!I tlII--- IIIIiP' IIIIIl_rll!lliliiW Ul_...Ill!!l!!!'l�!I iOIIIIIIOIfiI!IIiIZ"....._·
KloCl" com a ':;1'1<:. Ilca ela

'

'-"1 -'k'
.e<

<", :
,,,

T ;s-b-o'.. - !!IiI -= _ _... DIIIIi=�""_' que Vra! "·�'r. ,é,oUI'.1CO -L.J� fL

z����:::;:.:���'S;�;:;::�::;::;=s::::::::::s=:��:;:::;::����:z�z:::::;:�!1 R�tlê Sz,ercl'nich. Affomu G.
fl(

'I
CaccutÍ. Victor Caccuri Jj' ..

:11) Domingo;;, lmano P�lulí, Caee.!>.
I! rJ e Aloc{cs X3vler 0'>01'1";

i�!' I
sras. lYlal'iE'te cÍJ;' (}i1vei.ra, Al

i! ba Moraes pIres e lIiIargül

li. Muezhe.

\\l''_-�llll.

a li.\!I )" t T-i''''ufas -,- legtHl1e:� fr(�scos

lirc�a iIi I su� ':l;ir:lelltos inctispensá\�ci..,ti • �l( i a saud,': enCL'lTam sal" e Vlta

�ll) }ll;aos: �'egui�rn a fu��çfiO dn

llgros�"'; lnte5tnl�): t,_l'rlgen1 e

pl'eVlnem a aCldo"·"'.
!

""1
•• -

I! -,",,-uO e em suas releH;oes.

� I pre'\'identcmeute, frutas e

(
� I verdm'w, frescas.

;11 SNES,

,.4L,"' ',",,"R,�'" "",?9UA ����'?I�""';��in,�:,�:", "" '""�C " _ , "",,'" "JI, _AS��.,a!e !�.."�!�
Dg CRJ; ;Jon,GU ril !oto�-: 2j - 1 ehlcara. 26 -- 1 clneal'a: 27 -

1\lcrcurlO e Urf.il1;) t):'(orrt- ,_

1 bandeja lnadeira�'cOi:n
_ vidro; 20 -- 1 lGte Cl:lll 2: Iup:':l'el11D ('alésÍnhp, Sduuidt. SL1per l."uxo, d1SCU5; 2» - j luh� CO!ll 2 discos; :jfJ - :i prato. 1:\:"1'f1 sorte aos que forenl pru ....

650,QO· Cér,tell,.rlO Porcelana: 31 � I boneca 11125<::01,,; 3!! dentes. F.3vorECC\m descober'-
� -- j_ ('or1'_:! de vestidD. Uyloll :__ -1 gra\·�ta pint:::da a nlâo; 3�� _- 1 \:��o conl al-\. ., .

tas. mvençõe3, COISas ongl-
3 -- I I)�.neea Eo1rcla n:"lon ·;a cel'ãl1lica; 34 � 1 estojo de porcehma; 35 - 1
:1 -- 1 é;icolcboa(Ú); nlol�ré .�eda

•
vjriro Ex_trato: "36 - 1 vid:ro, par� salada: 37 - 1

- 1 cobertor ?e pura lã 45d.,oo� 'c!jlcara de- coleção� 38 � 1 estojo p:.:ra talbf:rez,; 39
5 - 'I cclcha de seda '375,00 �. i brinquedo, jogo par,; praia; 40 - 1 vaso por tes c�l'rei03, nludanças, pl.lblí.e
7 - I corle de s·oda schantung, Hllll,,�ia

-

300,'JO édaná. Super-Luxo;' 41 - 1 I)rato de vidro; 42 - .,

I cidade jornais, ln.Tos. Y1ag·:éTIs.
d - 1 blusa de lã ZOO,OI) 1 chicara de pcrcelana': 43 - 1 caixa "abon:'te fino: '

o-� nascidos nesta data - Sã�,� � 1 bombrir..ha de sedia 200,00 j.t-! � 1 port?.jóias; 45 � 1 vaso cerâmica: 46 - 1

canü;;-:l esporte, cataUnn 200,00

I
suporte para artigos d0!11ésticos; 4, - 1 Jogo sus_ int�ligentissir�)os dotados de

i I! 1 lote com 5 discos 155,00 pensórios; 48 - 1 forll1,:; Pil'e;�, 49 - 1 bandeia lnúltipl"s faculdades, capaze:::
I )12 1 toalha de mesa 135.,00 c':omada; 50 - 1 Vaso azul cel'álnica: 51 -- 1

11a-}
.

de co:-,segll:r r1qllt'za.
I -11� b{U511 130,r,0 tiõ'1 PIre::: 52 - 1 form:1 Pirex; 3[: - 1 disco: 54 -

��_� ��...
,

14 bolsa dI,! ef)vrn 125JHl. 1 fúrluil Plrex: 55' - 1 (·(:::;ta pnta pf!o piá:::tiea:

561I 15. J estojo HU1UicIÚ'H 125,00 ---] cQsta para pão, piasticu: ri";' - 1 gravata: 58 - 1

11 Ui - f ltlusíI rf� lrvlon I15,O{' 1 pSLPjo para só:d: -59 - I !-�.nludeira "L' \·J';10; W) -- 1 �
1 ,1 . J f':.;;:t'Jin p':.rfHHJdna-:� 1,(; _- 1 loh: COltL :1 dir:: (I: ta para pôo. plfl';\h:cl. V J

'l'��
II', ") - I '�pde 1':011'" l'[lom: ;!() -- 1 lofe C'OIr! :{ VE.:'j\i\I .\. E�PO;-;f(:AO ,::1\-1 1:!\'1!1){í l

! li�iJ::-�fJ'. 2]
,-

-- l ""rnhi''''';fll\ ,ler';"Y; 22 - I A'_"Jt- ilg :5Ui\!:i VIT!nN.\l> HI!, " \)� i! ����_::?"�.:- �.''__-. �""-"' - ....... ------ ..._...,.<".. .-....- .......-----��"'''''-- ...'''''''-..--..---�'��-.;.::::..,,:::;::;:;.��- --=:��-:-.._:-_:_:7.-,;_��.__�ci

E I· l(
Mio'se adiam� 'p�rqu� -a fatalidade' vem inesperadamente.
Adquiria a súa trânquilidade
através de um seguro contra

como nos estampados. que eS"I'Gcn':rDl D3'estuíf Corporatíon,! órgalldi 110',; ombros.
.

tlmulcu I) Interesse dos mais cuias pesquisas possibilitam' E ,"gor� falcmo� de um tipo
famosos f'Igur'in istas, tanto dos

I"'SS<I
nova tend';>llci<l; da mo .. ! a. feça'; separadas. que f ,i

Est�d·:;s Unidos como de Pa.. da. IlançadQ por Clairc"1V[c Cardel.
ris.

•
-

P,-1' outro .ads. iamberr, ,� a tulentosa -e' jGve'm figurinis
Um dos lnaj� [mpr'esslonan. vem lind,;'.� (.'I'ja�õ.t'� em organ, ta. Ela Ianccu uma saia muito

(;111'1 1, pm�a ser cornbtrrada com

hlusas ou suéteres. Em alg�_
dão \'erdC'. com uma oíusa de
a ig . dão SC111 mangas e um 1o'.

i.::gm, L'.' cinto de couro, essa

�é'ia ennccrre paar apresentai
uma silhueta delgcda , e mui
ta,· mu�:,�:',.:'; a preefrlrãu aos

"shcrts" na praia ou no cum,

di br-anco- um vestido pa r.i po
.

noite de Philip Huíttar, de blu Panl as qm� nrc ferem a li.
sa apertada '- cI :;Jarte superior

I
b,nlade das calças compríd�:L�

da saia, que c rodada. r,,,COU o} I' hú um novo' J-n:od·!"lo muito di.<
ti" COll1 renda de Veneza. bran-. t injo. cte'�!)i1e reto e estreito
ca, 2 discretos hçDS de cetim qu c eh = ga .�.té ao mEÍ:' .da per-
azul nos ümbr<ls,· 11;1. C'IInl'écíéQriad.o com aig,�-
Saks a:>re.5enb um ]lllCl' diir, estampado, negro e paz-do.

moclt'lo ele sala "bailarina" n'v'� ser usado corri b l usa de-
"hl",tll," cerno tuna scr!e d,' c: ,tado,'. dÉ> 'aJgodà(), e urna gran
gl' .rnícõcs de renda alYiixl,l de faixa alarnnjad«. com gr-au.
da cín tura e uma blusa bem oes c:;brc;' de contas. E' uruu
justa, c 'ln (kc·)l.,: .Iargo e qUil-j]; akte encantadora paru o

drado . a�_}en'ls uma 31<:a do campo e para 'c§lsa; ,', .

INo Mundo
1.:'.'3 vestidos d: noite da esta
ção é o de Jacques Fath, em

or'gandi est-rmpadn, com rOsas
vermelha·.; de Lilwgem crepus
cular sobre um fundo branco,
com uma lista de seda. Nada
faz r.2ccrdar d·-: eBcolar H?SSd

criação. cuja saiu chega até (.

chão na frente. sendo muito
rodada. fOl'lnando urna caudr.
Uma jaqueta de manga cOm:.
pr-ida e gola bronca é levada
sobre a blusa e um largo cin,
t.; vermelho salj'2nta a silhue
ta, que l,embra a moda de
1880.

Outra .toaletc para nrrite
muito interessante ÍGi '3 de Mil
grirn's. elevante magazine da
Rua 57, em Nova Iorque. con,
'reccionado ·em organdi COI' d?
marfin1. estan1pado cGm gran
éJes l'osa·,�. rodeadas de lante.
joul,)s brilhantes, com blusa

I
sem alça, 1'- deada de rosas 1'8

cortados, (' uma saia muito

�u,�prida e rodada na parte d�
tta"..
: : P;w.a Je.s1.as à t,'rdinha. Sak�
fiá Qttinta Avenida, com or�

: ';gà11dis eScuros. umn em azul

{imlrii1ho� . '{:otn' saia rodada e

I umt:: gna el;l1 E5tilo Puritano
I muito- jo,rga. 'a='sinalando um

I deeote 'profundo:. e Gutra ·.'m

verde ·('scuro ·ou alaranjado.

I
co'm' ·saia· r�dada. guarnecida
de tr,?s fileiras de bordados
b.r�l1cQs _e a parte superior da

; blm:Ol, ·.que é b:m ,apertada.
.

,por d-e.lIcad_�s pregas d;· 0\'-
gancli branco.

.

'., Quando vemC:s esses belos
rüqti2;e.s ce vermelho, verde, a.
laranjada e az'.1l num t,,,cid:'
em qu� ante; a <,p!icacão das

I
flores el',l limitL'dissima. não
j''ldemos . deixar fk louvar cc;

_!I!!:!I&Il!!iI II!:i3il!i11!:mII_U_II!Il!__III!JII!III!!li_IiI1Il!__�a_Iil!!i__Cii.... técnicos dos Ja:Joratorios da

E O

JO'IAS· Dt, PRO'PRIA fABRI(AÇÃO

of��ece por preços menores e

d e

HAROLDO REGUSE

a

Ca panna contra os preços' 3,ltos
R E t o J o A R ·Ln (A i ,A R I ta t N $ E l. A. IREU\)

=

JAanIl\i B'UJMENAU

f."&Ei.'rO:i - Jt�ARTU SEM DOE - HEAVn,Ur.Z It
-.- COMi'UCAÇõ,Ef:?, _- .

-

-

Assücinpdo-sc ,ú·; demais firhlo.s désia praç<1 CO:lluniea
r�ll que reduziu sCllS preç".s em 20 por eento, oferecendo
brindes a eada j'reguez q'úe efetuar uma ecmpra no valor

QWlll10 rt1"ior for a ·c.ompra tlinto maior será o brinde, O
ENTREC::UE NO ATO DA. COMPRA.

ao público em gc,,!'
ainda valiosos
de Cr'S 8D,00.
(iU/lI.. SERA'

RElOJOARIA CAI,\RiNENSf S. 1\:
.
(RECA)

"

IJi'''p(le de varia.do sO'.:Íimentc de PORCELANAS, ,LOUÇAS, CrUSTAIS,
VIDROS, ,rO'IAS, RELO'GIOS de parede. mêsa, bolso, puJso e cespel'tado
rcs das mais afamadas r.n arcas, ALIANÇAS, de fabri cação propria de todos ti

pos e quilates, ARMAÇõ'SS PARA OCULOS das mais variadas especies e

ARTIGOS PARA PRESENTES.
Visite pOI� i.1 Relojoario. Catar'inenl:ie S.A. 2 (,;crtifique-se desta exepcional

vantagem.
Rua 15 _de Novembro 459 - Galería Busch - Telefone 1075 - B L U-

a distribuição dos

no Brasil!

__ of

Reconreomento de Nêmesis
i\L\RIO DE ANDH ,\ DI::

Você (2 '.. estranho jJeriódico
Que me separa de' rvtmo
Unânime desta vida.
E ;: que e pior. você relembra
• Ern mirn " quu geralmente
Se acaba au primeiro sopre':
.Voc:é ·)'(,110Va a presença
Dç- rnim em m irn rnesmo . .. E cu sotr>.

��---
E' 1,;rde. Vamcs dormir .

Arna nhà ,'.?s('r� v • o artigo,
f(c'::ijJunclo cartas. alrnoc>,
DeTJt;j"\ t')1110 o })ünde E' Sigo
P:;l'a o lrab"dh·) .. : D�poi5 ...
De1>oi.,;"' o mcsm o

__ . Deuo ie.
EpqUêHlh) fo ra <s llH.ilé�/olos
S::! preocupam ('OH} o le .

Voraze.s fei to ü]prinQE�
Nesta ruo Lopr s l'11aves:
'I'crá um hcrnern concertando
_:1� cruzes elo seu destino.

residenle nesLl cidade:

i�lOTEI.s .HEX: sr...;. l\'Íanoel i-\!I.

!Olljo P. S"mpélio. d1'. Jorg,,' (1::0

- I) ,,)', J·:ão Anlonio E\'�l � dt:_'J u-<-! 111enina. i/_indo ti feliz
'�Y:nlo ':-:f' r(�gi5irDd8 di'l 2U drJ
nlê:3 }Jé.!;::'sadn.

rj:-it'l� rt'sldenl� 11,} bairro
Garcia:

- o .sr, ()�c�!r F�uerger. du
rOl1Jércio local. (l

- o ,r. Nicolall Ele i (lo,
Santo�. 1'·-.sid(=1l1e ,'I' !<la cid:t_

Aclwru.""
cidade:

CASAMENTO,
:\ndl��H_l,_:. e farnili\.t Eugenh1 li.

No C':l'io]'io d,: Hegisir' CL Hoep.€er, Celso C. Lundgre"
vil. dCEta cidade.

realizar_52_1 Afo�,,:: Heller, P..:llé M. O.
�o h'}ie O� seg"q:r", c n.;;:)r

.

c •••• �. �.
·.ll,__ . ,.- -

WotiD�ki. R·:;)x:l'Ío de Ca:11pGS
cio,:

Duha p sra .. Oth Freei!''''. ,J oãe
- de, j'J\'�m Jacub Hel'manl1

<Jorge JVIuellEl'. Nci Cruz N('L',
Bucrg:r. illho do sr. Rüdolfo Jusé Cruz d:· OIjo,-!:ira e f:m,' ..
r:: Fl"L éDlari'-:� Buprg,::l'_ {'OHI

Hábitos :. ad'luirlr:

seguintes

nais, c�pn�ias, ocuJtí.sm·�', ele

tricidade, n1ecan1ca, transpor-

I

. Diatr1'1midot ..m flta.- Clatadall
P À.' IJ

lU'A!\iA,:Q4S CASI.JmBAS
tf! ti {I 81.S!!'

�h",.,� !Ii'abl.'t! d� ��ll!.�l'l'
��fi�m!l'� ;;'19 �'fl.lirl!

,.- :l,; �

íAJilil1f- G. aviapl:!lntOli
:'llt. i\'!:!am'�

�% -

-nnm. !tV" 1�60 ""- Czo:_ l?�z�. 6-��

BLUM'ENAU

l'

ACIDENTES 'PESSOAIS

_.

Umltad�
{�!�rI��'

MUrYUA (ATAIUNENSE DE SEGUROS G[HIS
UMA ORGANIZAÇÃO A SEU SERVIÇO
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E�pera .. R e n J a
4 x [.MARCARAM os BUG,RINOS. NOrAS

"'0 MOTOR DO SEU,CARRO!

Resul�ado IÓJlic�, ,em T. Salt�: 5 x �
Juventus a Floresta desobriga- do <) marcador. por Intermádío

rainrse domíngo, último 'de' Se1.lS

derra4�iro.s cOmpr{)missOs' no
Canípeo;natO' da Seg'urida, Divisão

! � -_; '- � ,

Uá dêcidido). cotejando, em 'I'es

de Otti, Werner, Bõrges ... Tico· e

;Muller aos ao, 15, 24 27 e' 35 'mi·'

nutos.

Apitou Francisco OUo BO(1l1

v.r.A. - a nova Gcsolino Tcxoce Aç lrnctudo - é o mais sen-

socionot melhor ; manto o "er lntrcdvz ido no cornpo do;; com

buativels. É uma [0"1oiiIlO Iclt n s cb fTl0(JJclQ poro Cl �O":J carro

to': Salto, Os, campeões do ano e os quadros atuaram assirn for
.

.

Pa;sBad<l, 'como tvínha: sondo, es· mados:

pe:pi.'do, foram os' fáceis ganha-
tlor-se do, match, assinalando van FLORESTA - Calí. Huberhto

tagem' 'Í'fe 5 a 2,
.,

� Henrique. Norberto, 'I'ule '

No primeiro tempo' jii. :vencia :Furtado; Otbi, Borgel'. Hel'lJ�,,·to

a -equépe de Riü d� T,esto � por 2 'I'ívo e FrtdL '

,

x: .o. osm tentos mareados PQ,r I JUVENTUS - Horst, Arnol

FrAAi 'e Her15erto aos' 10 � 'i? do, e He'inz; Eg·J·n Alidor e Tau

minutos. Na fáse comPlementar'1 rio; Werner, Herbert, Gero\d(t,

maís cinco vezes foi movimenta- Verrier- e Muller.
--'-'�-�--

porque foi prc-parad'::: r;-:,pecic' lmento ;�(H�' ,J7' v.)rc;i(.:0'?� d<;1

clima c fempewiufo d';:> 13r("il. G-.T.Il. r'Nmi;r;- o Iuncionomeruo

perfeito e :;egvr(. '00 S�U motor.
<,

I.T,M. - o n�'19, improve'.'l_ fr;-x':::co M0í�.II CU _. e pl'ôpl_';"':ldp

pelo oíomodo ploce530 'Tl1r[urcl" que !J�'.�! 'IrC) Cl r"jrrc I') '1(,

óleo poro U30 110,m,0101 (.l� 'l',lolquel 'êjlTf'. r· [\ .:,9 �)'E"'> !h!' r '"�'

10i Q90ru mcorporudo um !:u:i!�!v� e:opeci .. I jnibich! d, d:;s-

905'9, oxlda�Q? ? (.orr0500, qu� pJolongo. LI vi·ln "Iu !;$>!) I'i'-'

ter s lhe g'Jrrml"l IJm,:J IVb"fic('l(,flQ :den')

G� 1.1. + I. T. POTÊNCIa 501

"

P R o C U II' E ,O,' SEU R E·V EN· D E D o R T E ·X,A C o

T,H E 1l:X A S C o M P A N Y (s a U T H
,I
il'MERiCA) LTO .• 40 ANOS A SERVIÇO

.c.

x 1 no
•

malar clássico de ,Santa' Cata,rinQ
trtularum tanto preocupado com Otâ- gem a protestos I?Jr parte de al-

I
C_'J com satisfação pelos elemEm" apito. não raro em prejuízo d'J

não pmde firmal"-se conve- guns players do' eamps ão esta- te", da representação da "cidade campeão estadual,

rro terr-eno para se· dual. dcs príncipes", A renda do íuteemuníctpal 50·

gurar a pelôta, Êsta fugiu de" Não voltou a SEI' alterado- o Nãó' agradou aos brusquenses mou a regulal' quantia de Cr$

suas mãos e se c�lCamtnhou peJo placa;-dv, findu;ndo a pugna com o ;dese.lnpenho do ��" Francisco 9.750,00.

decorridos' (I scôre- de 1 x 1, Resultado de
r
Líhío MIl'.. eoom dIrIgente do co- Sobressaíram-se no onze 'u.;>

II cérta fórma injusto para com o 1.t€>jO, '�m algumag oportunidades 'C., Renanx 1';'0, Boiomini Pc-

Atlético recebido por outro la,- S.S. tnlou moportunamente, seu (conetui na Z.o. pagIna. xe'tra M)

••• e mais
estas vantagen.$:

�.Q•.·.�.O.C'I.l'.n ...... � ,,,'.o.".a.o.Q.C=-O.CI"'D.-be�O.r;..c.o�.o.:-$Om;.a.o.o.DtJ.O.OIto..r-.c.c..ceo..o.o.o�t)__o.!l.r�.a.o-n.09�,.a.(l.P.�,.D.O.O.oeO.�.f)", IS
,

�'Oec.' ior;• .:--ao.c.•oiu .1')•••�.:.iC ....) ..D.O'O.O.G.oeo.o.u.a.�.... c.'iMJ.Q.o.r)4t\).D.o.o.o.� ..ceo..oececeoececeoececsce:... c. "�OO$a.o.oeo.o.�u.a.O.O.Cl.D.::::-r�i
� -. .:.

� :
' ��

� ,. I

ii - Para as festas d.e tbfal que .se aproximam: a: (ASA· BUER6ER Ç,O" ·Ii
U loca,: a sua dispOiição, 'O. s�u bem 'selecionado sortimento d�, ta- ; i�
��

semiras, linhos e,camisas{· bem como, as uliimas,criações em teci... n
: §�dos leves, como sejam: Nylon, Organdí perm anenfe Pi$ramonl, ��

Renda�r Lezes, failes e'uma infinidade de outros artigos finos" (A.. li.
S4' BUER6ER. -:-.: Rua 15 de novembro, SOS. 'j�

.�CA.SA BUERGER n
Cf BENDIX Economat "(lo

necessifa fixação ao

.010 nem instafoção ,,�ped!!!.
Trl:!bCllh!! com qualquer
pressão d" tÍ,!jua .. Ílt:Ísh'
lig6 ..1a em qUQ:!qüer t()i��lr6.

para qu!> f;m�i"n..

com Ie.g�_",l\�i"�,el!l,
�i- _ j�

i

A S SES O' R lOS!

_ -=- _ .: ..=...... r,_!._
'

_

..
'
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I ,TRA'GICA MORTE, D E JOVEM

IDepais de falhar o motor o veículo
capolou e projelou-se DO precipicio
Segundo apurou a repor- 1'0, que capotou, indo preci-' sepultamente realisado no

tagem deste jornal, ocor- pitar-se num precipicio de cemitério local, contou com
reu no dia 24 de Novembro cerca de seis metros de al-. a presença ;4_e numerosas
ultimo, em Benedito Novo" tura, Em consequencía a pessoas amigas de Benedito
tminicipío de Rodeio, trági� infeliz 'jovem ficou grave- Novo e de outras íocalâda
co acidente de automóvel, mente ferida, sendo lme- des vizinhas.
em que pereceu a senhorio dia'tamenfe transportada -----.....;..------
ta Miranda Vasselai, filha para o Hospital São Roque, lioda II afogamendo sr, Felicio Vasselaí, con- de Rodeio, onde todos os re- lo !fim Eopano

.

ceituado industrial e interr- 'cursos médicos foram em- " ii

dente daquele distrito e de pregados para salvar a vi"
Em sequencía à nota divulgada

sua esposa dna, Alvína Vaso tíma, Q.ue veiu a falecer 12 em nossa edição anterior, rereren.
selai. Ás informações adian- horas depois. A trágica mor
tam que a infortunada'vítí- te da estimada jovem, que
ma viajava, de sutornovel, desfrutava de um vasto cir
em companhia de um ir- culo de amizades em Ro-,
mão, quando, em certo tre- deío, causou gera] constar
eho da estrada, verificou-se nação na sociedade rodei
uma falha do motor do caro ense, motivo porque o seu

Ainda na sessão' da Camara- rea
lizada ontem, foi lido, um oficio
da Prefeitura, no qual o Chefe, do
Executivo comunicava seu veto, ao
artigo 2.0 dtl lei:3ll:.' 582;' que ccn
cede um auxilio de Cr$ 100.000,00
à Escola "São José", localizada' no
bairro do Garcia. O I'eferido arti.
go esclarece que o auXilio propos'
to deveria ser atendido pelo ex'

cesse de ar'recadaçâo do corrente

,g••!!Iill.ee•••• i A JOVEM E BELA WAL- 'exercicio, tendo sido vetado. pelo
15!!

GICAMENTE sr. Rercilio Deeke em virtude dtcs.

I
WERA TRA

s� dotação jã estar t�d� distribui. EsSa -questão, antes de ser vota'MORTA EM ENCANO, EM da. "I da, mereceu novo e prolongado de-
SUA MAIS RECENTE FO- "

'_
bate dos vereadores, p:rincipalmen-

A A Assim a lei em apreço, que é te entre os 5rS. Emílio Jurk e
___=T��R_!:_ .de auto�ia do vereador Fede:rico C'I F�derico C. Allende, o primeirote ao afogamerrto em En�!mo, pO-1 Allende,

voltou às mãos' dos Iegís- autor de uma emenda regeítada pe:demos hoje informar que o corpo ladores, devendo ser submetída a la Casa e o segundo da aprovada,Conclui na 2.3. pAgina letra G) novos estudos. f embôra com modlificações 'no orí,

Iprova�o
.

pila Camara o projeto de lei que isenta �e
.

impostos
municipais

.

os imóveis �os ber�,eirDs �o senhor Panlu FreJgaR�Veto do Poder Executivo, a o artigo 2:0 da lei que des tina um auxilio de 100 mil cruzeirosJfrsé" ...:._ Req.úereu nova licença o ,vereador Alleind;c - Aprovado o projeto de lei qUe cria a
, - x - gínal. Segundo as discussões, a c-

Aprovado com emenda SUbstitu.l menda substitutiva do vereador AI'
tiva

'

o: projeto de lei que conce-I Iende, engloba as correções preteri.
de aos herdeiros do sr. l'aulio dldas pelo sr. Emllio Jurk, tor
Freygand, ,: is-enção do pagamento nando aírída a lei mais compatível
dos " impostos mumclpai, de seus aos interesses da Munlcipalid'ilde.
imoveis, durante determir.ado pra' - x -

zo, Essa Isenção foi concedida ten, O vereador Federico C. Allende
do em vista a doação feita pela qu� recentemente est-eve licenciad�familia Fl'eygand, de uma faixa dia Câmara, entrou com novo re
de p.rra para abertura e prolonga- querímento. pedínde ,dispensa das
menta da rua, Curt Rering. sessões que 'deverão realizar-se no

mês entrante.
e

-x-

.

_ -x-

�
'Foi também Iavvravel o parecer

'1 Corni v f o de Finanças .ao pro
ieto ô::! lei do sr. Ar.tonto Rcjqerf

q"C conccr' _ à Orqu�stl'a Sinf, Jli.
"l (1" S.D,:-"; "Cr r l s Gomes", "

anual de 30 mil

TONALIDADE Para o preenchimento de sua ca

deira será convoesdo novo
te.

vereadora Allimdie
apresentaram, ontem, parecer a

provando o projeto de lei de auto
I CAM/l.RA

rla do dr. Ary Taborda. atinente "I

rcriação CIO, Co::-selho M�nicip.al dr,

I 11 fi I' fiHSande, Edueaçao e Asslsteneía. r::Cit1!do proj�to, foi, após, apro �.

�a::b:el:S t:�::� �:�s:::�:'Ri, �U'h li 1\ � (BIido 'Testo, que resultou na orzan I U UHJ u Idade ,de seis inocentes crianças, r

sr. W. Constanslry apresentou in ' : '_-
dicação' pedindo fôsse �otado urr- SOLENIDADE DE FORMATURA
a�xiIio destin�d� aos quatro fi DE COSTJ;JR.I\. DOIhiríhos do fal'Ó!cldo casal Ehlert.

Limitação pelo governo da
assistencia médico .. social
RESPONSABILIDADE DO ESTADO',sOBR&LO :paG ,AMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS A lN DIVIDUOS DE BAIXO PA 'DRliO 'ECONOMICO
RIO, 30 (Meríd.) - ° minis>

tro do Trabalho: baixou ontem a

seguinte portaria: "Consideran..
do 2S dificuldacles que o país a�
travesa e que levaram Q gover
no a vetar o' projeto, �umeio .. '

1.082; Considêlrando que é de�
ver de tados os brasileiros nfuJ
criar dificuldades ao Governo na

considerada , uma. .atívídade gra, I b)' - De'\rl):lução da lilberdad{
tuíta, como' {I, 'pretend��: �erfa'S de entendímentos �n,tte: mêdleoa
organízações caritativas (scoíe- : e . d?�nte.s, de forma a garantirdades ben�ficentes). ou remune- () tlireito humano da 'livre esco-
rada a pJ:EígO vil" com','): Q realiza- lha;

,

;ra as instituições d-'OI govern{o � c) - Limitação da: .assitencia
Consideramdo qUe OI atuàl sister-' ,do" EstadO! . em carater' &brigatÓc
ma de assisfencía nas instituÍ7' rio,:, apenas aos individuos de
ções previdenciárdas não tem baixO' padrãQ ecollÍO'lllWlQ
meios financeir<l'S para sup'Jrtá" base. ,no s:::.lario minimo OU no

lo; Considerando ,que O gov€!I'no imIX!sto de r.emda), çomdi medida
�üio pode sen.tir-se obriígàô:> a de P!I'oteção;
dar proteção médica quando. não' dY - Quan):io a

-' A indicação foi aceita e a Ca
mara votou: "como requer".

- x-

O s:::.'João D. Mueller entrou cair.
uma. Indicação 'solicitandQ ao pra

'

,feito Rercilio Det'ke, providencia,
para, a_ proibição c:la passagem d.-

Sob a presidenci .. do sr.

RIO DO SUL. 3D, - Assi.
nado' pela C,)m1ssã,:, recebe
mos o b,m eJaborado, convite
feito pelos- novo::; licenc:ados
do Ginasio Dem Bosco, em

comnÚl:ração a mais 'Uma eta
pa atingida com' sucesso, ,em
seus estudos.

,PROSDOCIMO S. A. Indo (om.
900 - BlUMENAU da;

na

mund( n

�

Revend'edor:
Rua 15 de Novembro,

P: Vitor Vic.2nzi: Adhem',;r cH:ttí, He:tor L. Sché (ora.Ddlagimtifla, AdoUo F. Rei. c1:r), Horst Gerhard Purnha
nert, AlvlIK' Gonçalves, Ama. gell, Horst Sieverdt, Ivo Mo
deu L. Bm.zi. Brivic Am:rim. ser. Jaime Raizer, José O,CarloS ,1\Ialtini, Cleomaô,c; Prad'a. José P. Krauss, Mario
V?-scon�e.l;)s (Ol:adG;), Daltro Czle,stino Depi�é, Mario. LuBranchl'll, DarcI PCiers, EgOlfl crs, Mauri Ra1zer, MJaclr J.
Ern, Egoa C. H::mal;u, E�un, Bertoli, NatanJel MacbGdo,Probst;' FErnand,o S da Sll_ N"wton J05- SChwinden, Ot.
veira, Franz
Fulv;o Pr.-;ttí,

As.::lm é que, n�) di" 8 de
dezembro, às 9 horas. teremos
a missa soh:ne,. oferecida pe-

". .. •
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