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P} .,.",. Fontes diploma+
tíeas revelam hoje 'que
a Indía pediu ao go
verna da China comu

nista a libertação dos
prísíonelrcs de guerra
norte-ameríeanos, con-

denados naquele país.
O governo de Peíping
entretanto recusou fa
ze-Ia, alegando que fo-
-rarn condenados corno

espiões.

ESTARIA O SR. JUSCELINO A SERVIIO
"

,

DO PODER ECONOMICO DO. BRASIl..
Serias acusações· �o sr. José
Américo · 10 goYerna�Qr lineir.

R!O, .

3 (M�rld,) _:. Respondendo o díscursç do sr.
' José

BonlfaclO, o ltder da maioria, Sr. Gustavo Capanema disse a
proposíto da candidaturo do sr, Juscelino: '

"As aspirações do governo míneíro, com o candidato do
PSD de MInas Gerais à presídencía da R,�públiC4 é um fato
natural. �ã_? pode ser considerada intempestiva ou desmesu;
l'ad� ambíção, O sr, JuscelIno, no governo do seu estado vem
realIzando'administração ",dmirada no país ínteíro especial.
mente no setor da energia 'elétrica e transporte r.()d�viario. As
palávras Insuspeitas dos parlamentares de todos os partidos'
que teem ylSltado ,o �tac!0 exclamam suas inegaveís qualída,des e me.rlt?s aq'nlllllstratIvos. Em resumo, a aspiração do, se
ver!!? mineiro e um desdobramento natural da sua carreira
polLtlca., P,'!la obra realtzada e pelo -Espírito publico, que :es-'
tá nas olhos do PSD mineiro, está em condições de pleitear
essa alta .ínvestídura,

N9- disc_ursO' o sr. José A- víar no Ri�. Qu:m se der ao
merieo afírmou; I trabalho de acompanhar seu

«�nt�ndo 'ser minha ()bri- 'movimento de acompanhar seu
gaçao írrecusável, como co.
riheeedor dó seu' Estado; co
mo O'bservadOr ,dos seus des,
mandos, seUs avanços infecun
dos .e o meu procedimento à
frente do grande Estado Oeo
traí, denunciar o sr. JuscelinO'
quando este se lança à díspu,
ta da sucessão presidencial.
S. Excia. abandona os pro
blemas do pOvo para vir to-

?;:=:�:���i��;JJa.nl().· Quadros gQnh�,.
:�1!�.,;,,�:;?���·,;le'nt,'r'·e" OS" candídntoe ?.l1a."Ont>?m, 2 de dezembro 'J

I'
_ a

estado do Santo Padre agra-
.

, ,

.

vou-se inesperad.aJ:Qente, de. T '" f'
-

1 ...., -

--',
'_,

, " ' r ��<!t'!�:;an�:à�1fé ��� � ��es - C)���:q. Ç1�,-, p,��_a.,�,.� _" ..��UC:��Sg,º�};P
abdo�ina�, _Um *:xall�e cl�ico •RI?, 3 <Meridinal} - Têm '�o, goveenador Etelv.l'o Lir;s, i expondo, em ling'Uage�1. t�ica, (la.Íldi'dãtú�â' ro.". .;tama G!Ult� •

e radiográfías, feitos ímedíata, S;�o mtensas as, �rticu�ões,po- �tel:Pn�=m o oute:n rC?-li'zaram-1 a. respeito do problema SUCllssõ- (l�os parece ter, dois defenStll'Os. I IJ�,

mente, nao reve�a� nada hbca.s, � sueessao presídeuelal, 'se reumoes na resldeucJ3. do :';1.', 1'10. Af.1 duas reuniões foram' pa-' 'o sr. Afonoo Armas e-o sr. &a-, fide alarmante, Iníctou.se -em nestas ultimas horas, da '

parte Nereu Ramos, 'da maior impor" I ra discutir a questão de,' um 'dQ" KEJly, .este último que €steve: ,§�
seg�ld� um tratamento te- d� UDN e o chamado PSD dls- tancía, 'As conversações gira. : candidato' que venha 'ao encon- em São PauIQ. para sondar a I ��
rap ...utieo. O, Sa�to' .

Padre stdente, que compreende as S{;;�- ram em torno pu fixação de cr-i- :1'0 �o dEsej'Ji de união nacional, secção paulista, ,orude r�c?lheu [ �
passou l.rm,a norte relatívamen,

_,
,

"

por uma ou por outra formula, um pronunciament-o contrãrío ao, �"
'

��u:,:nie�l�r' p�d�e�e�st���lifl:\ §:�tad��:S:d:�d;e:�mb�� �:�,!:s ��j���o t�a�:iro g�� mas. <;lue seja u:Tla ,tentativa de seu ponto de vis;a. Ningueme!:�11 "

ad d g t's:f t'
. .,' e....._

,

lt' ,.. .. _ ,,_ d
conCIliar. em pnmell'O lugar, os be se a profund�dadé da p �

,

c o e a 1 a orla •
co. "..... U lma.' repr",sen'-=UL pe.- \terna OI" de :pernambuco vem

.

-

d J' ri d na 00

� �"","--'-.__ � , . _'__,

dois grupos G"ffi que está 'dividi� traça0 o s.r. ',amo -"ua ros ��
d.,) <l PSD. {Cm1Clut ri.. �.á pa.;nria íetra "D} ��

�
Podemos adiantar que a UDN �� ,

tem sido apenas commltada de Un grand i�
passagem pelos pessedistas dis. document ��
sidcmtes haven'do em seu., seio liu,sra'ire i
e1emen;tos, comO' !() sr. .Ai'!J>nSQ ��
Arinos, que.'acha que a posição CLAUDE FARR.E!RE e�.,':10 partido só poderá ser toma, de I ,l,odeml< ".nl',"e �da C',)m a presero.ça dos Sl"S. Ja- �íi
nio Quadros e Carlos Lacerda. ��
A proposito, informa-se que o i
jornalista' eleito pelo DistrifIJ m O n �*

P'rodução de "eneros ou lI'" FederaI para a Câmara, pediu ao �IJ
<lO ••�

!eádf'r da UDN informes segu-

PIERRE
*�senvolvimlmt;;!, dos meios d,':!

ro" sobre os acontecl'nlentOs. ��
translÍorte, ligando os centros - - .0

produt':::res a grandes c.entroR tendo este resp,)nJ(Hdo com mi-' �
� consumo,' eliminar os gru.. nucias, adiantando o ponto ' da I. • *§

���()a��m:e���:�r::li!Oenffc�� �i��a ed��ll: ��:�i:i:: d�) pal'l LOU'YS I
e ainda irac,ar normas pa\-:n n carndi.'datura. do sr. Ja.nio QUa· �i

exportação de geu€r.os e prú� dros; b) - candidatura de um <1'.

dutos agr)-pecuarios exced..;n_ pessedista; é) - candidatul'a a.'ec des lenres méd/(Il.1 �
tes do consumo interno, bem mil.'itar. dt' PIerre LOl.jjis �
'COlmO para a importação da- ('( des fac·similés �

q:ueles cuj.). produçã,j. no, país
AS _TR,ES FORMULA., �

St�Ja iusI.lfiel,ente para ,0 seu} A.pnmelra f'.)r:n�l�! _ consu?s- �

ába�;�:. SECRETMUO iCeiea ii�isdÜês e mil tanks i
; ° C�nselho será constitUÍ-

.0

d!o pelos minÍI"tros da Justi.;:,
-,

t II
�*

�:!t����Ja���r�:�r��re�i; Ja PIOO OS lIara O assa f.NOAll.-:iO.�.,!_���pelo president'3 >lã Comissão CEM MIL lIOl.\'IENS ARMADOS E BEM ADESTRADOS �

- x - :x _ x - x _

lnederal de Ab>;.stecirnenic n ALEMANHA ORIENTAL
Pre�;s, cabendo a presid.eüdu
a,os, ministros, E� Cal'ater �'\J .. { .BERLIl\i, 3 (UP) -, Os comu-'j perfeitamente armado� a

adextra-, i�tatlvo, O S(Cl'e�arlO gural:i'l\. nl'tas da Alemanha Onental po-t, dos. A Alemanha OCidental ne- �
rã (l, chefot; de g'1binete m llitar dem l.;nçar, hoje, mesmo, contra' cessitará ainda varias meses para

I�·e o agl:ntl9 executivo o presL o Ocidente, um exercito de 7 di-' prepaJ;ar a primeira unidade de �
dente da COFAP. ,visões e 1.000 tanks. 'seu exercito. �
Med ante requisição, pod.e- Tal afirmação foi feita. pelOS Os comunistas alemães teeni, ao: ;

rão' ter exercicio, como asses oficiais do Serviço de 'Informação demais, uma fl:ota e uma aviação �
sores técnic;s, elem,entDs civb3 Militar Ocidl.,ntal, que comenta- de 10 mil homens, cada 'uma. §i
e militares julg.:id'os neCe'33<l- raro a decisão adotada ontem o.. Segundo os circulas hem infor- c5i:

r10s ao d�:senvolvimento das ficialmente em Moscou no sentidç mados, o exercito da Alemanha 0- §�
a�ividades no' ol'giio que Õi..,,- de "rearml1.r" a Alemanha'Orien-' rienial =elhora lenta mas constan� !i
tribuirá esseS, asse�Jr,es por tàl. temente, graças aos esforços de;
comissões de natureza esp,e_ ARMADOS E ADESTRADOS seus ínstrutores, a ,maioria dos �,
Cializada, tendO' em vista "'l') A ALemanha Orien:j;al conta; já, quais fez parte da, -eXtinta Werh- it
éncarg.:s que lhe são atribut.l segunda os lideres vermelhos. co� Inlltch. �

, dos. I um exercito de 100,000 soldados DIVISõES MECANIZADAS I---,-----, .Ai3 diviWes anecanizadas for-

�

Deflagrada em todo o lIaís agréve o·eral dos médicos,. �b::�p:;;?ªª I
, dam, Leipzig e outras cidades, con"

:��Duração indelerminada ao movimento de, ,protesto cO,qlra c veto ao projeto 1082·
'

��m'���ar��so�x��:':m�edi;::e�!
- - De__!�nlão equipes espeçl",para ���:serviços d�urgencia � �� - !�����3::::aso�=: é ar� I

RIO, 3 (Merid.) - .Os médicos. médicos permanecerão em grevé." ma smo mês, e ainda da I sidencial ao. proj-eto 1.082150, e de gen:e�at' Karl H� Hoffman, un: I fi
reunidos ontem em assembléia no , A l"esolução dos Médicos· dos medlC.)S no Sindl. 2poio ao Congresso Nacional. po1i�co comu�ta que ,tem co I � _ X _ ,X _ X _ X _

HighJLife. decidiram dena,grar a A lHOlução decidindo pela gre' edicos do Rio de Janel'l 5 - Serão mantidos os servi, nhecunentos mllitare�. p�JXUU:ios. ? �
gre;'� a partir,de O hora de hoje, vrz, !;provada ontem pelos médi ,ra não reconhecida poela ços de pronto socorro a fim de chefe do E�tado Malar do Exerc�� i ��
dia 3, por tempo indeterminado, na .a�sfmbléia do Higll-Life, é (';i�tora dos tl.'abalhos resoI- pão causar maiores pre4uizos ao. ! to, verdadeIro responsavel pela l';!-: ��

em sinal de protesto contra o ve- s.eguint.! poyo. I (ConcluI na 2.a pllt.lna _1�tra.FJ \i
to do presidente da Republica ao "A diretoria da Assa0' .

- A greve terã inicio á O 6 - Nenhum médico, deverá i
•

i
projeto 1082[50, fixando novos !'Dica de, Distrito. Feder 'ora do dia 8 de cl1ezembro; prestar serviços profissionais selI,l! ' �
vencmlentos para os funcionarias dr, a responsabilidaêle ., • " 2 - A _ greve, terá duração in' autorização da "comissão d7, gre-' ii
de niv.sl universitário. menta dos medicas dO'Distrl, " ,e', d.aterminada. ,

v.:;" ,do .seu local de trabalho,
.

��

O veto do preSidente ao referido deral, em cumprimento- ás resolu·:i 3 - A clirétoria da AMDF e a 'Para loaraba ��

projeto, Só se:á apreciado pelo Con- ções ôa assembléia do dia· lt df!.' unic,," autoridade para determinar 'l - Serão criadas imedia1amen-
�J �.(

�D�'" ., ,. 'AItTlGOS DAS FA'BRICAS
'

LOCAIS
gresso no próximo dia 9, Assim pe. no"j�mbl'o no High.,Lüe e 'da. as' II: a ':ce:;,ação da greve. te as seguintes comissões: a)' XXlI!euci Blmnenauellle' L�, di' '

,
_ X' _ X _ X _ X _ ,

10 menos até lá, ou sejam durante s"!mblél[1 de delegadas da. Associa- .. - A gteve será um movímen. parlamentar: b) _ feminina, cQm'
a ',' "

, ,,' ,"

��������w���n�a�l�ft���o��������� '���•••**._�*._••
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ANO x
MENSAGEIRO DAS

(Santa Catarina) � Sabado, 'I de

JANIO QUADROS

Tentativa
.

de cooperação
·entre o governo·e a COEIP

Cria�o o Conselho Coordenadar da Abastecimento Nacional
RIO, 3, (Merid.) - Em mais tiva' concernentes ao incre

uma tentativa visando à nOr_ menta da produçãO' de gene
malizaçãó do ahasbecimento ros alimentícios, sua diStribui.
�m todo o país, o presid.entE! ção peks grandes centros de
da Republica assinou O'ntem ,consumo, arm4zenagem das
decreto criando.o Cons�lh.o : safras ,� prom'Oção d'e finanCIa..
CQ'Ordew)dor do

Abastecimen_j
rnentos adequadOS à concrP.lt\...

to Nacional, que terá por ill'� zação das providencias por
cumbencia o planejamento da lJ.]e alvitradas.
p;olitica ,glOV/Ernamen}:al na,. REVISAO DOS FINAN..

qu��le setOT. ° nov{) orgão, di-l CIAMENTOS '

retamente d'ependente do pre." Compew, igualmente, ao
sidenti� da República, atuará, Conselho C.cordenador do A
em intima cooperação com 1$.1 bastecimento Nacioool, faze!!'
COFAP, para estudo das m(�- roevisão dos financiamentos iá
dldas de natureza administra. coqcedidot> para fomento da

�oovoca�os ,elos Esta�os .:Ioi�o,;
seus alia�os �e guerra na

"fCoréia
,

Nações Unl1i(\l'Is, NOva

lar.,
v"s g!)vernos Os EE.UU. sus.

qUle, :3 (Uf') -- Os EE.UU. tentam que o acoreb ,de ar

couv,; cavm spus 15 aliados misticio d� Pan Mun John
ria gueuu na Coréia para u- cbriga os chinês.es a devolve'l'
ma reuuià,J, nfim de resolvei' 11 daqw;'ies homens como

que pass')s d'=verão dar nas pri::iicno:rc", de guerro.
NaçÕES Ull�di;lS, para forçar ,a

China CuUluniHa a libertar O'S

prisolll�iros d,:'! guerra norte�
alTh;,ricanos condenados co.

m) espiões . .Já ontem, Os de
legados desses paises tiveram
urna c!)nferencit:! prelirilÍnar
com o embaixador .norte a

mericanO' Henry Cabot Lod:"

ge, e em seguida solicitaram
instruçõ,('s :lOS �eu;; respecti-

F O' R D
PEÇAS LEGITIMAS
;Rua 15 dlll Novembrv. '"
c.... do.&.Jae� ••A.

I APLAUSOS E CRITICAS "'.

'A .OBRA Df·JUS'EL.INO;
Iniciado o libelo de José Bonifacio
RIO, 3 (Merld.)' - Tiveram ini

cio ontem, na Cam.ara Federal, os
debat,s sobre a sucessão presíden
ciaL F.:lando na qualidade de re

presentante da seção mineira da

I UDN, o sr. José Bonifácio, louvan
·f do-se em recortes" de jornais, fez

Durante sua oração, o procer u..

denísta foi, contestado pelos srs,

Tancredo Neves e Guilhermino de

Oliveira. que o acusaram de fàzer
ãnerepáções levianas. provocando os

apartes debates acalorados. Taro..
bem o sr, Gustavo Capanema, qua.
se ao. fim 'dla sessão, discursou em

resposta: Ficou, porem, em C01l&..

derações de ordem geral, á .espe
ra de acusações objetivas.
No primeiro dia de' 'sua ofensí-'

_X-X-X-X,-

M O DAS' (H A N f 1

- X - X .--. X - X -�_

PROSDOCIMO

Oferece seu grandiOSO
dóes, Nyion

BLUMENAU -",,'"

x:-x-x-x_,.

, OfereCê para NATAL
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,A NA ç li O BLiEIENAtJ,

O'nCA, .JO'I$.$, n;ELOGIOS E A.RTIGOS
PARA PRESENTES EM GERAL

visite
a

com os preços mais conviqa
ti.V{)S da praça.

ft. Rua 15 de Novembro, 459

.' A

,I. ..IS s :c!�l" afim a d b
fi seguinte
ORDEM DO DlA

1 J - Aumento do caLl[tJ.a�·, social
2) - Alteraçào dos P.st""Wto'ii, soctaís
3) - NQmeação de peritos.:

.

,

4) -- Outros assuntos de interesse social.
Blumenau, 30 de novembro de 1954.

ass:_�.:or� !raegel" - Diretor Ger�nt_e
H O J E S O' (' V E L H. O

QUE M Q U E·R

, Ay;'S(} a.os' Subscl:itores
PeL, presente são convidados os'senhores subscritores de

acões (k! Sociedade' Anininla: acima 'lnenOJnaci'a, para a prL
. meíra assembléia geral que terá por fip-i a nomeação dos pe.,
ritos que, deverão pl'Qceder:a l;I.valiação" dos" 'b,ellS' e direitos
com :qtl>.: .alguns do.'> SUbst.TitiJlres·· -pr.eteFldên'í. 'l�êalizãr te inte.. igralizar G\ capital subscrito na formaçã.o da Sociedade.

ass,;m-lbléia esta a realizar-se no dia s.. de dezembro D. futuro, às
; "g ho:':ms, nesta cidade. no' escritó:ri.D da' firma �Ralf Seheide.,
. mantel S.A. - Ill1p9itação- e CemércÍO. . I.

IbÍJ.'ama . .1;9, de Nov'�Dfbro de 1954: t ". ------IIIII_--R!IiiIIiI--..-iIIII[IIIr!!tl;ç;{Ilaml SClleidmantel, - FuncJa,dor I Â

�KQRffA D� t4Â�QUtHAS H.iNSJ. S� A. I i�::z.����������
Av[sC}.aps �'Ubseritores IP.el� presente são convidados os Senhores subscritores Ide a-ções da Sacíedade Azy::m.hna acima msnclonáda, paru a,

segunda assembléia geral, que terá :po:r fim o exame, díscu; t
çã;) e, a aprovaçãlJ"-do lat!flo, de avaliação dos ·bens oe direitos I
.C0111 ql..l:;; alguns dos: subS!::I'i.tiOres �ret-eltdêm' realiZaI':ê ínte, I
gralizar o capital subser.ito na formação da Sociedade, cuja I
assembléia realízarcse.â no dia la de- dezembro n. futuro. às i
14- h:ras, no escrItório da 'firma Ralf Séheídemant el S.A, - l
,Impj:rta�ão, e. Comercio, nesta cidade, '

Ibinama, 19, de Nov.çmbro de 1954
RuJaml, Scheidmantel Fundador

Com a descoberta d o produto TESTO GE

BEX, a ultima -palavra no tratamento de neuro'

zes, fraqueza, sexual, hipertensão arterial etc ..
fica de lado a palavra de' VELHO neurótico.

Representantes no Parená e Santa Cata
rina: GEROSLAU MAZEPA s. : CIA. ,LTDA.
Rua Prudente de Morais, 1.008 - Curitib

Atendemos pelo Reembolso.

JNDU'STRIA GRAf�I(A, SANTA CAJARINA·S. A.
"INBRA'"

Alameda R. Branco, 365 -. Blumenau
Caixa Postal, 244 - T,eJefane: 1244

Artefatos de papel e papelão, cadernos, cadernetas,
carimbos de borracha, cartonagem, encadernação, pauta
cão. sacos de papel (tipo sanfona) com impressão, e Ti.

to. oe lã. um a UlTI, apertemos té!:

mão de f_US p.:ús: cumpnímentc ...

mo 'l�s peJ,:. auspícíosa data que

marca a formatura de seus filli!Js:

SÍll1, e dessa t-Drnlê. procedendo I es

tamos razendo justiça, prestando (I

nosso tributo de gratídâo àquelas
que não n,,�dem esforços para au

xiliar o desenvolvímento de

terra'.
Estend,'!!mom. igu�ln1\e.nt('í

l.l�OSSO a!ll'a<!ecllp!,,'l-�-O muíto sincera
ao sr. Diretor do Grupo Escola!',

que, tão uilig.qnteme-nte. vem con-.

duzlndo os destinos do glorioso
grupo de nossa cidade.

A's professoras, tão assíduas 1

QI�dicada, carinhosas e eficazes, rro

da. formação intelectual dos e $UH gente

do dia 15 de- dezembro do corre,�nte ano, nfim de

"
,obre a seguínte

, OR.I)�M DO DIA.
1.0) - Liquidação j:1á sociedade:
2.G. - N01�<1ção do liquidante;
3.e) - Eleição do conselho fiscal;
4,0) - Assuntos gerais de Interesse da s:'eiedade.
Blumcnau, 2 de dezembro (k� 1954
Ewaldo J'ansen. diretor-gerente.

• iJ
BOA NorlclA PARA OS QU&f
SOFREM DE MALES DO 'ESTOMAG

;.>�

FOJO DIEIl

uma b91l fictída para O� �ue

estômago: clentístas ,famosos após longas e tr�Q.,.

balhosas pesquisas descobriram a extraordínâna.,'
-

ação do tríssílícato de magnêsío como agente 'i1 f' : .

"

teeapêutíeo gástrico,JAssod:;: � (i no leite de mag� �:.. :
� ..

nésía simples o tríssílíeato de magnésio forma .",; i�' '

...

-: .: I
.'

'

uma camada protetora sôbre as paredes do -"

..�':: .

-

�:

estômago, isolando-as do bôlo alimentar e per-: �. !,t.""
." .t.

mítíndo a reconstitui.ção das células estemacaísÍ, '>"'"
que, quando destruidas,·podem ocasionar a. tot"�

mação ele úlceras. Conhecida a benéfíca ação

do tríssílicato de magnésio, o Laboratóríe Lieqr
Cacau Xavier, aliando. à teoria ? sua. longa .. _ � .. '.

-
".. :- -

Procuramos um, ativo e serio moço de 18 a 22·
anos para serviço de escritorí«. Ofertas escritas. de
propri., punho e indicação, sobre a ocupação até ago
T-a dü:igi-se á Caixa Postal, 225 _. Blumenau.

farmacêuticos, iniciou a produção do Leite ele

Magnésia Composto, o remédio ideal par�·,..()s .: -',

que necessitam de açãoneutralizante mais forte, ;:.:.( ,

'.'

mais :rápida � mais prolongada. O Leite dê

Magnésia Composto é eneontrado em

"'LOR
A t. f A r A_ T A R r A L 1 Q A.
CONFECÇõES FINAS PARA HOMENS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,

,�
,

CASA PEITER Filial

SOL

ás vezes ter este mesmo

'poder magíco eles ngua5, no que

. PU gostarta .d(; chamar a .fluen
'� eta dos íttnerarto« ;::.ah ��.l. tnsulra

�ã.o da pr-imavera. l)es1izanlo� eu

,tretldos pela 'clarlclad,,; 111'11 '3e!l',

t.irrdo os })[.s .-- (, P')(!.::GiOR no ei�
,

t.rnto f errnia r " t:'l'li:� com um Iidadc, em outras a !abÚidade, A'3 águas 'dQ Sena guardam a

momun+o di! Pont-Nouf', qu. I� parece procurar atavãos dei e'S�llllemória da tragédi'a, condene

'lodo de, sumbrn p 1ICd1'1'_, árvo- pcranca. Mas, serenas umas, oon sande no, seu ;l'undo lodoso a

1'<':; G água. Nem jú ':"S jl'l!dh" e t.ritas outras, em semblantes de poeira da destruição das másca

as pracas nem já (iS monumcn- nobres, de poetas, de soldados' e ras, Mas na superfícíe, deman

ios antlucs, nem m;oEm,�" o .itine- de p,'sca!j:orfs, as máscaras do dando 'Os cais dei P.al'is, passam

rár!o p.rccnncobido {' \} destino Pant_Neuf, fixadas na pedra. '" tardes 'de prima�era os pe-

: rematado : a pont.. é um }lOUCO' são .simultaneamente,_ � um �ol� �uenos barcos conduzindo o se:n-
! de t.udo fil,;'Ui'll,do 11ü seu l1cculíar ver do olhar, mor tuártas, srm- �lmento de descoberta dos ,

VIa

porque é a íutcrcossão entre Q
bolícas e hcrotcas, suportando o ��nüs. Eles cruzam Pont-Neuf

iláhi'Ín e 'o. triinoito. pêso da ponte e contemplando maravàhados p�l� su�. legenda,
as áeuas do Sena com os seus recordando no ltnnerai'l'J' os que

A prtrnax...era é
..
cm :ParÍ:::, u- LJ

, ma quadra sonora. F'urt iva, olhos mortos. O Sena, ali, pare- aqui víeram e repousaram na

c" um cadafalso à espera das ponte c coração', ignorando que
vitimas, ou a visão do precipíciO no fundo das águas existe o

}Jara os que não se salvarão grallPe túmulo" As embarcaçõee
"is. A llnguagem histdônica são lig€lÍras. e a alma I�ve dos

dll'3 máscaras é um contraste que nelas caminham ahscrve-se

COln a amenidade do rio; um na tal'de, furtando-se 'acaso, as

grito noturno 11a clara prlmave·' reflexões sombrias diante da-

"a, queles rO'5tos de pedra.
'

Tres hoonens, um de barbas

I'Juras e casaco verde; outro de
cas.a.co prêto e c'alças inefiniveis,
" terceiro de óculos e camisa rô
cal' bandolim, o seguindo, ,realejo
f" !l' terce!�ro uma tiauta impl'Jvi
"'ad!L. Oferecem um concerto pú
blico e gratuito. pousando invo
luntariamente pat;a o qu.âdro de
um pint'J1', mais miserável! que
eles. qUE'" de "lma da ponte tra
na!ha "ln suas aquarelas.

r

Já é uma tradição da vida blumenauense c OliJpral pre-
, ,v

•

<
,

'$e����$ de Nalal na (a s a P e i I e r F i I i ii I..
E a senhora encontrará a maior variedade em

artigos de Natal e a maior coleçã,n _em vestidos
e ecstumes inspi'rados em modêl.os ,tipicamente,
parisienses para presentear as suas 3[!l1izades e
ii sí própria nêste mês fe:;tivo de Dezembro !
Aproveite estas otértas de Natal da Casa Peiter
Filial e compre tudo a que a. Sra. deseja a. Pl'CÇ'OS
de F E S T A SJ '

,
'

VESTIDOS CASEIROS DE ALGODãO em xa

drez, listrado, estampado e eôres lisas desde
160 atê 298;00

VESTIDOS PAnA PASSEIO ou TARDE
30,

Seda Mista

17, -
35, -
60, -

á 115, -
120, -

á 190, -

Rayon ...

J.
�,)..
�

Seda .Puraem Chantung - côres lisas .,. . " 420,00
em Fustão ... .,. ,,: .,. ..: . .. 355,00
Novidade �verglace e Catalína, em Iis,
trado xadrez e estampado ; . . 560, - 650, - 790"

- 650, '_ 790,

TAILLEURS DE LINHO
660, _ 750, - 980, _ 1.100, - e 1,500, -

E MAIS ... VESTIDOS DE GRANDE TOlLETE· EM
-

SEDA PURA, DE NYLON, RENDA, ETC.
��?

Saias el11linho, rafia, Ialle: clriquissimos bordado�, e
dos, desde Cr$ 150,00,

, ,,�"'''<' ". \._
:

Btusss.de Opaf�r desde 65,00 . �ingerie, combinaçõ�s
65,00. Completo sortimento em roupas de praia'

.

, , ' , , , I··'
'

"Catallne" e "Neptuno"

água... Na historia da expansão im-t·
NOS

Defronte os tres homens com perialista da Russia pelo' con- "

'

os seus in'Strumeíntosr transpor- tinente asíátíeo, depois da úl; ,:"""""',--
tam-se a Napôles, e um 'deles, tíma guerra, o dia 11 de kve- I

mazínheíro italiano, entoa, com retro, de 1950 marca a assina.
tristeza universal melodias que tura de um dos mais 'vergo.
celebrizaiam a sua terra. A mo- nhosos tratados de que se tem

<,]a, soütâría levanta. as olhos ba:ir notícía.
xos - €l percebe apenas, de todo Neste dia .a União Scviétlca
o espetáculo, que vaI baixando a e a China assínaram um tra,

iWite••-e tado que coloca a república
Um adolescente rola macia. comunista chinesa vírtualmen;

mente a sua bicicleta por um "te
scb a tutela do. Kre�lin. .

declivCi de acesso aos cais Cf vem �segur,ada.a sttuação .n.a
juntar-se sem ser pressentido. China, a Russía ordena a in,

no grupo de outros adotescentna I vasão da República da Co

que tem os seus bustos debruça-' réia a 25 de: junho �� 1950-,
dos na direçãó de umas varas pelas tropas de Cor éía d,

fie pescar. Norte.
,

i'i(j mesmo dia o Conselho
Dormem ainda. num resto de c.1e Segurança 'da ONU deter,

crepúsculo, os lampiões de Pont minou que cesse o fogo e que
Neuf. Em breve OI acendedor 'Vi- as tropas jnvas,:ras se retL
rá, ·em sua faina municipal, des- rem.
pertá-IQs para0 a vigilia sôbre o 27 de JunhO' de 1950 ,..:_ O
Sena. (Agência Nacio�,l). presidente �ruman orct:2H<l

que as forças norte-am,erica�
nas ç1efend»m.a República da
Coréia.
24 de Dez.enibro de 1950 -

Os comunis�a'.� chineses inva
dem o Ti�t.

.

5 de Novembro de 1950 -,,,-----------.... ,

Tr:>pas chin'2sas juntam-se aOS
invasor"g da Coréia.
27 de Julho de 1950 - E'

assinado o' armistíci.J na Co_

Têia, depc'is das tropos comu

nistas havenem sido recha'5sa
das para o' norte do pa�lell)
38. ;.

M O m e n t o Em Pool·Neul
José César Borba

,

ave.l1jdas, A fuga !ln,!,;] Pont-N'õuf
lá (:ln1 bah�'J, entl'F1HC�j da. 11[1, son�

bra, d:f"ll.;ida TIo s;lijn'eio, P€1'1
to da 3gL!�1. OrHdl� �e :j:;hl'iH}3111 as

• pusa8 'a;lti.lps do Cf! ";, e i) ]'pfu-

nuar esta invasão.
T'l( situação não quer di

zer' que ,�xista perigo imíneI).
te de gtúrra, Ao contrário,
nos próximos meS,';!s o pano
rama tenderá a melhorar: na

,Asia.
Entre' anto, () psrigo é ago.,;

ta maior do que nunca, pois o

Kremlin se sente"mais forte,

quuiudo se fixa, nos céus llUnl'D.

tarde dE' junho, !"cntilllo-Í!t tam
br!lll no €'.3timulo au barulho das

glo do cambinluH11e, A pE'Jra se desfaz 'Cm po{'ira
As e!'hu(;as '�'" ,.ithdtam no sobre o riS':J<, o assombro ,e a

" p:nqúe, (uhe :ou; (':"c'lda:; de pe- morte das máscaras. tocando'
dl'a que conflui n: l'"ra 'JS t.ron-' Os cabelos arruinaIllio-lhes

_,
co'> centenários das c.''';(jres, e:, as bochechas incha4.as, apagan
Sena, tão os 1,�1l"'G·" ::111<::o,1','1d05, I do-lhes os olhos mortos. A pedra
"s ,p�scadQr"s 0i!cne!Osos; as I como a. carne, se desfaz :€m p�,

,'I, 111USCal'as, as' 1 ,'j'llYlC:; masc'lI'O, E' dela, Ü' que nele se possa fi-

que espeitam ü c:"tl'J!1g"eiro qUfe 11.':ar, x'estará ao, cabo dos séculos
lhes devas-a a 1Ilorr,,!a,

I a lembrança dos homen,s d'l dra-
,

l� memória de, Pont-N.euf d'i"-,' mn, dO;3 homens no curso das á-
!--i8-1a qu(.� se dpfiTIC:- ent !111Bg,=ns guas� I

"

l1('S'i;as máscaras f'ncgTeeidas na'
.

Uma moça caminha sózinha e
, pedra: carconlidas pEla 1.1lnidade! ----------------,

I
senta-se '110 cais <oIhcv,3 baixos, a

São máscaras de antiga dor, de I ( A R G A S ler num 'velho ca(ll2rno velhos poe-

pesadelos e f!l1.'Ôt.:;;c" ,nn;.:'ústin, P mas manuscrito;;, de c'Jstas para
'-'stuIJefação. üm;i,� !.PlIl rJngow i •

I"
o rio. Ser-lhe: ia útil no descui'Clc

ha1'has, calJclo3 cre"c�cl(ls 'ê d,cn- I Pa�a florranopo IS qUe mostra, que a!lguem tocando
,trs {(esfalca'à.os, a boc3. dr: esga-II o seu omb,ro" .a advfl:tis,sei de

l'('S, exc1ama<;ões, ·,.-itupédC<3, el'
Expresso BlumeDa1i�lÍH Ltda.

que a bôlsa C'Jm os sanudches.

pelos e confissões, A se.::enida<t0, 11 Fones; 1620 e 1752 abandonada a. um canto, pode j
"lil 'ilgunnls, é quasiO uma faia· ['alar da pedra c' desap�ereer na !

lmE DE MAGNÉSIA
COMPOSTO

-...
.

P R O' F E S S O R E S
H. (;, (- Azevedo

Rua Cuiabá, 114, atraz
do Hospital Santa Isabel,

,

1 An;mal de cargq; pr�Eel;�
temente � "2 De.spr;;oz:l; lerr�
propria para a. culb 11'·1,' ii
Por-€m; derruba _ 4 Brigá;
prefixo - 5 Alimeit.a indls
pensavel -.,.. 6 Ql.lase Eva;, ;,'r:i_
t�ra - 7 Chegada; a�a'meda
_. I: Interjeição; �on"�I)tlmen
to -- 9 R�percl.lt,:; tcagl'd!a.

'.

i�"'�-�---=--......_.
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, Um. conhecido eábelareíro,
há alguns dias, cuídando dos
cabales de uma senhora, con

teu.lhe o que lhe havia dito
'pouco 'antes 'um ,c'antiíaato ã:t
proxímas eleições. ,O candidato
disse que 'grande parte d.:. sua
obra de propaganda devia de.
senvolV';!r-se sobra o "desper
tar" da conscíencía politica fe�
mínína, mas qUe não havia ten
tado nada nesse sentido, per;
que 's�bia que teria escassissi.'
mo, sucesso. 'Disse que as mu

lb!eres não sUjpõ(êm nem dle
':!onge ter nas mã-s, com o

direito do voto, uma enorme

potencla: 'disse que as mulhe
res .em .gral estão .prontíssímas
a perder dias inteiros para ,es

colher um vestido cu um cha
péu, mas 'que liquidarn a ques
:,&0 do voto em cinco minutos;
disse que entre nós extste uma

infinidade df� asscc.uções f'!.'�:
mínínas que. porém. não CQn·'

seguem fazer grandes coisas:
diSse que, afinal a.e contas, as

mulhzres formam uma gran-
de l)urte do l'Ieitrtado, mas.

é uma parte levoda como um

rebanno, p:rque nas mulheres
não existe'! .a conseíencia polí;
t)ea.
C::mo por encanto, de ,todo,

o' salão e.levaram-se as vozes,
das clientes: algurnas indigna.

A N UNe I fi: M das. algum-as brincalhonas; a1- (
N E S T A F O L B A gumas conciliatórias. Disse- ,

ram: ,"Que se julgam estes 110-1
____ , � __ •

rnens?". "B.:elas encrencas serl1

• """"'0 000 -' pre c'-...mbínaraml", "El-es nos I
·,��o.�.:Jé��.�����2!�ii���������i;��������������!�����2������,�i.������
�� " '�� r-onstderarn como animais in-I
.1:

'I t'
.

ii
'

P f'
..

J
� f�riores!". "Trabalhamos como'

'I OuJCaúOr ro i5$l'O·na' "H f��f"� temos as mesmos dtrel;
'

:� �i! Uma dacl.rrou que, de fato,
oe D E N TIS TAS �. não ',,:emos cunscíencia p'olítl� I'I ,ri
�� DRA. RUTH DE BORBA KA'ES'l'N1!.'R, � ca, mas que suprimos esta ia. I

�o C'
,-

D *'.' lha com surícíencta e bom sen !'
.- ,

- lrurgla - entísta - �� ". tr dí - t d ;

� Consultas diãrias das: 8 às 12 horas e das: 14 às 18 horas c� "'?, Ou l,a. isse em nm emac :

� ODONTOPBDIATRIA - Terças e Sextas-faíras §1\ síado serro que as mulheers

�� Consultório: Eua 15 de Novembro. 1502 - Fone 1730 - BLUMENAU o� saberão ,.nost1'a1' ,)
_

que valem I
�� ,

� l'nas nroximas el,'3:çoes. Atemo.

I�� H., � R O ,E S T ij' rlzado, ,� oabaleireiro falou do
li...,

- CrrurgI30·Dentlsta - "'O "V
.

�� Ao lado dos Correios e Telegrafos _ Alameda Rio Bran. �� alto da sua arte: ejam que

�§ co nr. 8 - BLUMENAU �� I
caixa de marlbondosl Sorte é I§� ,

- �� ,\lle eu só tome em considera.

�� DR- VICTQft C. �ARCIA b çãe. a cabeça das mulheres na '

:'0
- Clrurgle-o-Dentista - .e d I'

, f" "O I�� Rua 15 de Novembro 1392 - Lo andar _ Raio :x _ Fone 169��� �Ua e lClOsa superrrcte: ra,

�a � vão �,'ra cara fazer 'tric'ô!".

�� DR. EGQ!'( GREUEL �� Mas -em tal teria 'sido fatal-

II.�
- CirurgIao·DentIsta - o� mente linchado, '.'

�� RAIO :x - Rua 15 de Novembro 1166 - 1,0 andar �" N'-, d d 1
�� PREDIO! FOTO HUGO �l ao e v�r, a e que p'� c-

��, � monto f,�mmll1J entr : nos e ;:-1.�� LABORATORIO DE ANAI.ISES CLINICAS �.. pao, afónico, inconsciente.:

�� E L L I N G E R �! Não é verdade quo' as hra!;ilei�

f�� Rua .15 de ,Novembro �. 592 - 1.0 andar - Nos altos da Far,�, ras não Lm esnírito asocíatívo
�� macia Samtas (ex-Ellinger) _ BLF1V!ENA.U - 'Exames de�

"
-

� sangue, urina, .fezes� eccarro; secreçes, �rodiagnostico da � que temem :;,:rd�r o seu en,

1'� gl'a.\,jdez. cuUuras, etc, �I canto se se Interessem pela
�� -_ ATENDE TODOS OS DIAS UTEIS -- �; ',polít:ca. Certamente, é fato I��
-�---,� ,

M E D I C O S r,� estabelecido que a mulher nes

� �� te camno é desc :nfiada além I
�� REl\fOaaOlDAS - V.4R1ZES _ e ULCER-A8 �� I ãa medida, mas é preciso tam. ,

�§ DAS PERNAS: 'curas sem operação. - Dispepsias, Prisão. de*' \ bem dizer qUe a culna não é I

"�"��
" ,Ve�tre. COlite_s. Ulc-cras do E,stomagO e Duodeno, Disenterjas,� toda das mulh"res. Podem di-

�� AmebIase IntestInal, Flssuras, FIStulas. Coceiras do Anus. i! _

"

1" 't' d f
,.

�� DR ARY TABORDA �, zer que o 'E' _lora o e�lfimo
�� Clinica G.eraI -de AduÍtos e Crianças _ Consultorio: ItouP'aV3*� f·2rmanece uma m"ssa lnf�r-
t:� Seca - BLUMENAU, � Horário: das 8 às 12 h"ras. � me e fllltuan',e, e o que pane-I�* Residencia: Rua Preso Getulio Vargas, 143 - Telefone: 1166�� mos deduzir ,disso é qu:: o

�� DR. CARLOS GOt<'FE1:?,JE'
- �� ,mulher não está s�nd) consi-I

�� ".- ...., �� derada calJaz de ,;:;mpreend,r,r
2 Clínica Geral -, C.rurgia - Hospital "Santa 'Isabel

'�õ Atende chamados pelos fones: _ 1196 e 1633 .u o alcance daquele' grande prin
�§ � cipío politico que o' l.;!itor aS-

�� DR . .o. R. n:RUEGER �� sume, ao !)frguntar a si m�smo

�,.'> Doenças de Senhoras e Operações. Raios :x - Consu1torio:�i [.uaI é O inter,esse real do país.
,. Hospital Santa Catarina. - Consulta: Das 9,30 as' 12 horas e�� ,

� das 15 às 17 horas. Residencia: Rua Marechal F. Peixoto, 253� E' vetd,�de qüe nestes anos' de

4� Fone 1258 - (em frente ao Hospital Santa Isabel) �i dir"it: ao vot,:. não" foram rea-

�§ -DR. TELMO DUARTE PER-E-I'RA
-

,.�t, íizados esfo.ççGs surici€lltES pa-
�� ra fazer (,C'lnpreertd.er às mu-

,i'!� CLINrc .... GERAL - E.pecialista em Doenl.'as de Crianç:> � l'1eres a imp_ortancia de sua
,...,

,Coosultorio-:, Floriano Peixoto, 38 _ 1.0 andar - Fone 1197i� I

:..,
"

Re:idencia: Rua Paraíba, 170 - Fone 1074 ;;" decisão. ]\lIas qualauer brasileí

i 'DOENCAS DO CORAÇÃO'---li�o l'a saberá cOl11prê'�nci€r qUE

� - dev,e, anho:; de dar (l sua ade-
00 DR CARVALHO �

"

l'§� (E1<ltrocardiografia) Av. Rio Branco. 5 (sobrado) - Ao ladoi� são" !lesar a rea ld'ade, que se-

�� do Cine Busch - Tratamento de neuro?es - (Psicoterapia) � rá depois a realidad€ da vida

§Z MOLESTIAS DE SENHORAS �h cotidiana .a r,?alidade da qual
�� DR. RENATO CAMARA

�� ek! será a maior vitima como'

�S Doenças Internas - Operações ,_ Ondas Curtús � d :na de casa, eS:O;lOsa .e mãe,

� ConsultórÍa a Rua Nereu Ramos, fone �§ Uma !lrova de que Os ho_

� 1226' �� mens e.stão ,errados 'a rEspeito
�� , ��

I
do elel orado .�:minjno, está

�� DR. GERHARD HROMADA �i no fato de um l2>.lndidaio, com

�i EspeciaIi::ta €m, alta Cirurgia '= doenças de �enhoras - Con'�, Ldas as características de g'11ã
o. sultas no HospItal Santa CatarIna - nas 9 as 11 e das 15.30". ('O cÍnenla andar pelas ruas
:'li às 17 horas - BLUMENAU - HOSpital Santa Catarina �* d"- '"," d

,,'
l-.. -1 t

��....
'

i;"\, a Clu.a e Em, um "e o au ,:emo-

\li: DRS. TAVARES c HElJSI � vel ccberto de cartazes qu,:'
� INSTITUTO DE OLHOS, OUVIDOS. NARIZ e 'GARG;Al'iTA �� reproduzem o seu 'asp.ecto" dz
� Rua 15 de Novembro, 1135 - 1.0 andar - C';>DSu1torlO! 1232� "alá b que oretendo este CSl1-
� Telefones: Dr. Tavares: 1461 - Dr, HeusI: 1677 !I�, d'" 'd 't 'I O

--

t 'd
-

1 '1
�� .!� 1 a o. vo o ' os lQln,311S.

� INSTITUTO RADIUM �� E claro qu\, não Qual o 110-

�� DR. A. ODEBRECHT i� �n!"m dign�J desse n:me
,
qU,3

�� Radjoterap�a - Raios X - Fisioterapia - Metabolismo,
:ii� I

'ra dp.r IJ seu voto, ao CItado

� Resldencia: Rua 7 de Setembro. 15 - Telefone 14401 � candidato.,6 porque ele é b!J--

§�, CLINICA DE OLHOS � I nito? O que. voto ,das. mulh(
�l OUVIDOS - NARIZ - e G�RGANTA - da � res, que ele Julga :futeIS, 's�m

�� DR. WILSON ,S;"-NT1IIAG,O , . ��

I
consciencia politilcn, ;que ele

.0 Assi�t"ntc da Faculdade de �ed,clna da Umverslda�e dn Bras.I". .

Jg capa'7e� d votar pela� Consltltas: Horário, dns lil as 12 horas a das l<lo as 18 hora' O;; lU a ,"" _p •

� Con ult6rio: Junto ao Hc.spital Santa lsabel �� "fachada' e nao [1012 valer

� - � r�al do candidato; qu.e ek: jul.

�
A D V O G A DOS P .:;a c�paze3 de v}t�r pelo pr_�-

ll� DR ADEl\1AR LUZ � ZCl' r10s olh'lS e nao pela fell_

*� _:_ AD..)OGADO __ ��, c:dade da pátria!
�íI Atende em qualquer l'OlllarCa do Estado. - ReSldencia: Ru��
§� PHranü, 3 - �'(jnê ]t}'?2 - Esr:ritó��'_ ��� f� de r-.J"ovenlbro t�
5ill .140 -" F'flne 1601 -- tlL1JMJ!:IVAu o<l

li� ------- &:
ll� DR. JOAO 1)I� BORBA �
t� -_ ADVOGADO __

�

�� E�cl'ltórlo e residêncl" à rua XV de Novembro, l)08 _ BLU �
� MENAU - Telefone 1560 I
i� DR. HERBERT GEORG

ti
� --���- �
�� Escritório: Hotel Holetz - Blumenm.1 �
p �

�§ DR. GEN'fIL TELLES �
�� - ADVOGADO _- �
� Causas clveis. conlcrciais, criminais e trabalhistas ��
� Escrlt6rio: Alameda Rio Branco nr. 62-A Ao IJido dos Telegrato.�
�� Res!denela: Alameda Duque de Caxias, 106 _ Atende cha'� I
�u mados para as comarcas do interior do Estado. t..

IMAs'fi-��E .tt';A; D tê� rl"i s iii"�S HILl\-fAR ZOEHRER �
'� Rua Dr. Amadeu da Luz, 261. ��

�� 2a.; 3a.; 5.1.: 6a. 8 - lL ��

E 'HORA MARCADA ��
� �
-

-

� CORRETORES �
i ULl\-'lER LAFFRONT *1
llíol CORRETOR _ Rua Maranhão rir. 2 - BLU:MENAU '�
�

...

ao
lli

�§ DECORACOES DEUSI §�
� Etigll. Luiz Procopio Gomes - De�oradllr: .. Ruberu! Heusi ��
"" Engenharia, Cálculos. Projetos. Canstruçãp.s. T{)llogrma, De-�
i� oorações, Publicidades. Reproesentações, Csr3.micas, :Reflete. ��
li:: res, Móveis Funcionais. Rfivistas estrangeiras. �
� A1aJneda :Rio Branco. 86 - 'Telefones 1074 - 1687 - Blumenau��
� , . ,�

'���������v.�����������if�������j�".l
e"lll]lDWJDDUmUlUD!J1I1BmJnNHlUnlifmmímIUIJlmDlIUJI\lUmlmmflm�IllHlfllllllllfâ

",,<;, Doenças Nervosas e ,Mentais �
'� 'CASA D-ESAUDE NOSSA SENHORA DA GLORIA �
-

-

� =

§ ,ASSIST1J:NClA�Ica PERMANENTE,A CARGO DE ESPECIALISTAS §
é ABERTA AOS MÉDICOSEXTERNOS;: ,

ª ELETRICIDADE MF1DICA - REPOUSO -'- DESIN'i'OXICAÇOES ª Especializada em serviços de niqueIageJ;b_ é et'(J.

e ALCOOLISMO - TRATAMENTOS ESPECIALIZAI:?0S __ ª magem de peças até lotnetro de comprimentol',com

ª Avenida Munhoz. da Rocha Nr. 1241 - Telefone m. 3 O li 5 5 cobreacão an,fecipada - Aceita. servico em ifran:de:es-

= ::I cala, para indústrias - Execução rápida _. 'Sol:it:item
5 ENDEREÇO TELEGRAFlCO� - UPSIQULJ\.'l'RA 5 informações. ", .

=
A N· '-1- Rua Barão do Ri'O Branco, 301 - Caixa PdSt�.,.1,6

lÊ CURITIBA P BA A
"" Fone, 229 :- BRUSQUE

e "
'

�
... 111:1 aer ') ••�.........- .,-.. IIIUIDJlU....' l�...iiI....._IÍIIIÍI__Illllli_. ._.._..••�

'RElO'GIOS 'D�E TODAS . AS 'PROCEDEMCIAS

oferece por preços menores a

RElOJUlftl1 CfNTRll

Rua 'Floriano Peixoto, 95

Cp. 439 Tel. 1639
Para consertos em geral procure sempre '3

melhor técnica do estado.

Rua 15 de Novembro,

I 1

F O R D
,PEÇAS LEGITIl\-tAS
Casa do Am.er!c�n ,_ .�8.��.

r-;Ma;, ..���;�.Itlxo -

• Amplo cong�ICidor, com espaço para

guardar alimentos a serem congelados,
olém dos ga,;etas para cubos<dé 'go3lo.

• Bandeja de d&gê!o.
• Porto funcional com prateleiras para

ovos, frascos a garrafas.
• Acaéamento 'interno em porcelana à

• Prateleiras removiveis,'de aecibatflWh
to onodfzO"dô, ajusti!lveJs \im várias

posições.
• 'Gaveta -dI! alumitÍib poro eOi'ri••

• 2 gavetas de alumínio qua recebem
frio úJ'lildo, 'para o eónsêrvação da

frutas, verdurcis e legumes.
.' Compressor 00 último modito, norfe-

prova de corrosão�
americano.

Silencioso e de baixo consumo•.

P·R:(JSDO(IMO
Rua 15 de

CI

5 ANOS DE GARANTIA � SOB :DUPLA -RESPONSABILlO'I\DE, 1;;. DA"FABRICA,
PELA ALTA QUALIDADE DO MATERIAL E SUA LOCALIZAÇÃO NO PAfS. 2 _ DO'

CONCESSIONÁRIO, PELA ASSIST�NCIA ESPECIALIZADA E INTEReSSE EM 5EllVJR BEM.

Visite;'nos
A. Imporia

900
�.
Novembro"

CONTRA DOR [I'OLHOS

A
Levará a sua propa

ganda à inaioria dos la
res do Vale do Itajaí.

f Ar B R I, (A D E
DE METAIS G.

",
','
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mltrlbUldoJ' ...m Bta. CII.Ut'UIA
D A fi

H·A.�lAUAS CASIMm.A�

'�.H O S 11
H

Mal'e�' ';�brIl 'd. mtllhOJ'
..,al!ll.m�ra do BruU

_.- J( -

e aviamento.
?an, Allalatee

"', .. ':�",X _','

1'ORTAS SIi\H>U�S, ,

B
.

ROLOS CONlêEl'1'IH,OS IlIARA CASAMENTOS,
ANIVlmSA'RlOS, PRIMEIRA COMUNHAO, etc,

�l

Exija da seu
fornecedor
CEBOLAHSfA1!'
EM PÓEfl.atoS

Hepl'esentante: r(PPr-e!'lentaçõe� .r.:eunidas West
Lt.da.

..

'Hua São Paulo, :2922 _. Caixa postal, 599 - I.
toupava-Secn - Blumenau - Sta. Catarina.

Raffs e Cia. Ltda. Caixa Postal, 29
Flormnopolis

Rua Carlos
T e 1

481) (Caixa D'agua)
1-3-0-1

Produtos Alimentícios Nelide Ltda. - Cai
xa Postal 11. Joinvile

_tsAa

nossa lo]o I

Folha e Fábl'ica d'e Gaita� "AI.
'

..

a partida {l'ed" Hc.!·ing", nurn (�'Js. )r.s.ís
Grafie!!. �43. ,

do

Cãn'lp�'),nnto ora em. curs:); na

Capital do Estado;. jogA,rilo. f'S'

ta íardo !ln gramado da FC'F. 09

teams do Paula Ramc.'3 c .Gua
raní. ou perli'JH q��e tleÍ:;:-,u j�e

- ser rfetuada. '
...l ia 2R ,[ip-vido II

mau tempo .

NA (!Or�R,ID.,,: aut,c·pJ'clirnlmli'
CID São Silv;estJ'�e, '"ü realizar-se a

manhã ii. .n<:Jtr·, nesia cidade. n

partir das 20· horas. vártos. Jll?'

rã{) os a'�SG-eiado3 d'J M'Jto Cluh&

de Blmnena:l -qne a('omJlal1r![1:'�',(;
C3 alleten coni sua" máquinas.

Venha admirâ-la em pleno trabalho,

Venha conhecer em ação as caracte

rfsticas que fizeram da BENDIX

Econnmat li lavadeira automática

filais vendida no mundo!

mada que n« j ard., de amanhá.

em Rio (:') �,,�ti). prcüará. Q FIo'

resta cem o Botafogo, clube !,i.
�'liadt;', à I;iga Jaragu3.en·;,e de

-Drsp:l'toS.
ES'l'A' SENDO P)·oj.tarla

te�L1i·'nç�lo. th�;: l�gp' �eja111 con

(llt�doi3 os campeonatos de maior

ímportancla .da LBF e LJF. ',;;:0

,

,�
S6 DEMDlX Economat
lhe proporciona estas vantagens:

l- (iutomàticament�1 enche-se.de águ,a,
no seu nevei certo e tempercture ade

quado, quente e fria.

2 � cutomàticClM'fHits, pela sua (iC;aO
agitadora, favt! !>�vemeilte sem preiudí�
cor os tecldes,

3 � tHJtomiiti(;cm(H'it�i' esvesle-se pClfl:i
enxaguar, sempre em águo limpa, ume

ou duas vêzes, à sua vontade.

4 - Clutomàticame.nte, o ntes de cada re-

novação de água, extrai a água da roupa,

pelo novo e patenteado processo a vácuo.

cor
'j.

, R!)Ssiv;pir:
advert i n.dr,

di1 veíciuov

Patente u:duslvo, da 8.ENpIX, garontlda
por 5 anos - que, em ,uaves movimentos

u vácuo, tira a água da rOupa, depoIs d.
enxaguada, sem amarrotar, .em 'IlIalorar
bafõu, envolvendo suavemente o tecIda,
num proceno 'I" '> 'alimina 'o preiudIlllal _
"antIquado "r61",',

.... mo'.; .r;!�s �vant�g.n.: ri BENDIX
Econor',Jt, nÇÍo necessita fixação ao solo

'nem instalação especial" Trabalha com

qualquer pressão-de âgúa e bosta ligó-Ia.
em qúolquer torneira, paro que funcione

com t6da Q eficiênda'-'
'

UI,

lá
SECÇÃO I)OME'STICA

'

N ovembró, 4'13 - 'F O N E
ASSISTENCIA MECANICA
NqSSA DIVISA E' SERVm

15 3 �

lena i) r,,;-- �- .. -:-- �. :--
��.

,
"
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RIO, 3 (Merid.) """"" O sr,
Canrobert Pereira da Costa
declarou, hoje, à reporta
gem:
"Ainda' não tenho eorihe

címento de qualquer' mo

'vlménto entre os soeíos do
Clube Militar no sentido de
pedirem uma assembléia
extraordinária para tr?tar
d!'; 'qualquer assu;nto relati
vr» ao processo que corre

na .TuS'tica: sobre o crime da
rua Ton�leros, em que são
acusados como co-autores
Euvaldo Lndí e Mendes de No dia 27 de Novembro ultimo,
Morais". E prosseguiu; rearísou.se no Grupo Escolar ":Re-'
"O Clube Militar está gente Fdjó" de Lontras a festa

integrado do programa ela-I escolar em regd,�ijO ao. en�rra�
borado p'ela Cruzada De" menta do ano l�tl�O, curas solení-

" '

" ! dades foram assístídas por grandemocratíca, vísando a me- I numero de pais dos alunos e outras
lhoría dos vencimentos e !pessoas convidadas e cuja festivi_

• Reafirma o gen6rpl· os
maior assístencía aos asso-

I
estreita cooperação entre, nesta

altura dos' .aconteei-

I
me do Exercito e isto já o

cíados, criar ambiente : de tonos os elementos das for- -rnentos só o Ministro da fez afirmando que a tropa
maior entendimento, mais ças armadas: Acredito que Guerra d�ve:rá,falar em no- se encontra empenhada nos

ENSI.NO

Nos meios btólicos do
suburbio da Velha, vem
sendo aguardado com in
tensa espectativa e ansie
dade, a inauguração e ben
ção da nova gruta em ho
menagem á Nossa Senhora
de Fátima, na capéla de
Cristo Rei, onde a entroni-

Gasrpar; a
n:(sta cidade, às 17 h-oras, cujo

, acontecimento vem. empolgando a��������04I��������i�����������i�i���a. '

00 o.pinião pública não só de Gas-�� -/ �- - _o --------- _ ...:i A R T I G O SPA R A N -A T,,-A L
oe par, mas também de Blumenau,

F t I I� . ! por se tratar de magníríco es-as às esce ares �� � petâculo, como foi dado aesístfr

D,'j'pOlomaçãu das._.quartanistas li.:.-I.o ChQcolafes,: íconserva s, eníeites, .nozes, �o�.: :::0��;�::o��:�F:��:
,

ec 'ao de, o coneurs., Idas Bonecas Vi-
o. bebidas etc.. das melhores fábricas do

*�Ivas
das Nações vem merecendo

to Ginásio Sagrada Familia 'rQ:.' país;' V,' S. encontrará na ii �:;:�:i; :::Y�:i���:�����
-

, 00 � mais retumbante êxito para o

No> prõxím 'dÍ'a 10 do corrente, as ginasianas a receberem seus

I! CASA PRAD
� interessante certame, que terá

,<irá: lugar no salão nobre do- Gi- certificados: ALi'ce Lurde-s pe,. �
.

.

"": "I
�� IleU encerramento no proxamo

'" .0 o.�.o" dia 12, quando será eIeáta e co-násto Sagrada i,Famrlia. a sole� dreUi, Carla Gaertner" Cecilia. �� o.,j,<la.de., da entrega drJ,S celL'tifica- Mádida Reis Sada. Gisela Hau- :Ii � z-oada a Rainha das Bonecas Yi-
dos a: nova turma e quartanistas fe, HelIa WiIIering. Hella. Zim. §� � vaso

daquele co-nceituado educandâ- mermann, Heloisa Helena Reis �� H N-o> día 10 do corrente, prorno-

!'i-Q"tEm :r�gOSiljOb dUO �cont7ec3io- �:�I����QJ:a)�!nez !��:;� iI à Rua Marechal Jloriàno Peixoto, ,320 I ;:�:e��rtu;:�����o��ç�� ho-rnen o. 51'1'30 .ce e ra a, as , Roepclte, .Llka Xrueger. !lser �� . .
, .. _ ras, nO' palco do,Cine'Busch, umhoras. missa congràtutatõrãa, na Rechenberg, llse Bayer Laus; In- �� � cuntuoso espetaculo teatral. cujocapela 'do (}tnásio. A 'cE,rimonia gl'id Georgi. Irmã Mari'lena. Ir. i (Defronte, ao, ,Ho,spitaf Santa lzabel) �!

programa será o seguinte: 'Re-da entt"ega dós diplomas l'eati. mã Notburga, Txmgard Kunze. � , �: pr�entàção das B011ecas VivaSsar_4se ..ã às �.f30 horas. �

servin�o Isolde Meyer, Jurandyr Vieira. � ';:'. �� das Naçõe'.3�· córit a Fada rdacomo pa;r�mf() !:' prof. �et:ty Karla .Iensen. Mara Hus�her. I P r e ç o S",:'�,: e s p e c I" a I" S �i\ Dansa, Denise Terezinha Sc11mit;M, Ctements. Sao as segUmtes

!�arga �olzm�n., Margarete I� i�t as bonecas se-rão apresenta;da�::sack, J\íarla Chrlstina Hoette, o.
. "f

o., à fada num carrõ má=ic� con

��tQfQ!Ç"'__���'-:::-",º.��-':WCiiC.:::.O'O�I·
1 Z �� ."

"

�� b

ooa_fAoRlri'"f·c"."o_., :�:;;\:a�aDO�e: f..e�ntan�:: I DESCONTOS PA'RA- COMPRAS MAIORES ;� �:J{d;a�::� a!�s'oq���j�: ��
I Ma�la Lmza, Schellmg, N�liy Te. � �§ prfnder a dansa -origin:al. .M;,Para Caçador l"ez�nha ZU�:llno. Ro;se Ga.€Ir��er �� E PARA RE'VENDEDORES �� bonecas serão apresentadas peSeh�a M:U:1ia .Dalmas: Terezmha i i� �as seguintes meninas: SolangeExpresso Blumenauense Ltda. �'�ana VrVIaUl, Vale.r:a T.

, d� � �� M. Z.hnmerm� _ Portuguesa;Fones· 1620 e 1752 �: I C�nh:.J. Mell-o> e Yara Guuna. :i§ � JC'sefmu Amabtle dos Santos _

�lim����=����� �ãe.il. �� :'.�i·����m�m.����������..����,r..;�l.�� �. italiana; M. �a1ete ZimmeT'

sação da Virgem milagrosa
constituirá um espetaculo
devéras emocionante, mo"

tivo porque as instituições
religiosas. dmj,uele bajrro
dão grande importancia e

destaque á cerímonía, que
promete revestir-se do
maior brilhantismo,

d sde causou a mais lisongeira ãm;

pressão aos pre_entes. A primei-'
ra parte do programa constou, :la

entrada dos complementarlstas na

Sociedade R.C. Lontrense. seguin
do-se a entrega dos certificados,
cabendo o primeiro lugar á aluna

Siegrid Anton. Em seguida. o ,pá"
ranínro dos díptomandos, sr. �i
co Knapprnann. pronunciou sÜb.'"
taneícso e magnifico discurso, ���.
jo teor publicamos logo abaixo(:
Encerrando a primeira part.e.J:to

programa, os alunos do 4.0 ano
e da la. série, entoaram a Valsa
da Despedida, A segunda, parte opa
programa. constou da seguinte P!.<f:_
te teatral: 1.0 - Dona de casa -

interessante comédia representada
pelos alunos Alvacir CarValho. Sic
grid Anton, Irigeborg Híeber-, A,

dalberto Suchara. Terezinha Bum
e Christa Bleich; 2.0 - Bai}.ado
"Danúbio Azul" - por um grullo

hoje, após longa e espinhosa jOl'
nada. concluem. com aproveita'
menta digno de elogios. 'o OOU cur

so no Grup9 Escolar Regente Fei

jó, de tantas e 'tão caras traâições.

,fe'sla reliogioso
INAUGURAÇÃO E_ BENÇAO DA
G'RUTA DE N. ,$. DE FA'TJMA

�llllIIillllmlmilll!milllliilínnniilmiHnmliILm�Uiilill.!lllilflUiillllJ�

i I NOÇiO !
: Comunicamos aos nossos assinantes que, devi-=

. §do as crescentes altas no custo dos materiais gráfi-�
scos em gerai. o preço da assinatura deste jcrnal, a§
:partir de 1·0 de janeiro vindouro, passará a ser de:
SCr$ 200,00 por ano, Até 31 de Dezembro corrente, § _

se!1tretanto, permanecerá o preço de Cr$ 150,00 pa-§
.gra os assÍnantes antigos que fizerem diretamente a�
:renovação' de suas assinaturas. O preço de venda =
iavulsa _

continuará inalterado. §
:rmnUiJlUIlIIIIUiIi'tulllllllllllllliIlilIIUJIIIIUllllllllllllllllllnlll1IIIInll'�

Campanha··· Contra
alta dos

Pl1,esentes em ,vez de
A

-

cam,:mu1J.a visando impe_
dir o ',um::,nb dos pre9:S, ado
tada Dor diversas firmas lo_

cais; neste mes de f,:;stejos de
Natal, continua rle pé e alcan-

çando bástant.e suces,so, em
bora com uma pequena varia_
ção d'iS dir9tr�zes. traçadas de
jnicio. E' qúe, d;::vid'o uma t

xigencia fiscal, não haverá
sortei,j de prémios pelo nume
ro das notas d.e compra, con_
forme o anunciado e, sim dis_
tribuiçãJ de brm(!es de valor
praporcífma:l as compras feL
tas p31a,g freguê!"cs_

O sortt�i.J de premias, em

qualquer modalidade te em
qualquer lug'3r, como em ci
nemas, festas, imprensa e rá
dio, dep;$nd'e de uma conce:;.
são da Fazenda Nacional, obti
da através de um processo de
morado, c,om a satisfação dr�
jnumçros requesik" cUficeÍs d.ô
serem preenchídoB·

gueses valiosos brind.es, con
torn·:ram a düiculdade rE501_
vend � distribuir presentes
QW2, conforme já frizamos,
serão d2 valor pr::porcional as
compras realizadas.
Outras f:rmas, s6 não distrL

buem tlr.2scntes em cOnse
quencia -da remarcação anteci
pada no cus:o d'as su.}S merca

dorias, que vale por si só c::

mo uma r.: aI of rC'nda à lSua �

freguuias,

avistado um «disco voador»
pela primeira vez lm 1880
PfeviJto pelo prOfeta Ez equiel o aparecimento d ,e

rrrodas". ,DO espaço
"RIO;' 3 (l'J:eridiona'l) __:' São- os nlont. que <JS "disc'Js voadores", uma cidade do,s Estados Unidos,Estados -UnidoS o únio;) ,pais Sé tornaram o assunto do mo..IQ I tentou aprõ::qmar-13e <le um dis

que, no mo-mento, dispõem de menta nos EE, UU., época em.co por ele avistacl!J', O aviador
meios para solucionar () enigma que 'J governo daqueYe país tu- sumiu no e·�paço. teÍldo' sido en-

I Até pouco tzmpo, havi':l to-dos "dilso;}g 'Voadores". Esta foi ({) fez no sentido de evitaJ.' qual- cnntradcs mais taúle os destro- ierancia do fisco em relação aeB. prin'oinal afirmativa do corO'" qu' r publicidade sobre os mi'Ste- ços d,) avião o

' i
f'"

caso mas, agora, CUn arm.e fo-nel João Adyl de Oliveira, do l1'iosos engenhos. Aludiu. t'lmbém ao fato ocor� mos inf.;rmados pelo sr. Celso RIO DO SUL. 3 _ E' a !SerEstado Maior da Aeron'autica 1 C·t!m. depois, co c':>ronel Adyl rido num cr,l1,tro de preparação Liberato. re_uresent.lnte da fis_ .

t R ,. -

25 d( , d' 't d G outNS asas rela
-

'd
'

'd '1 t t' guln e a eso�'Uçao nr, , a�p_resÍae�te o mquel'l 'J; o &- I
'._

C

�

ClOna os CO�! 3 pl C os Dor e:americall'�s. �s- <.alização federal. E!P

conse-ltadU
de 26'.1.54, aumentan!do osleao). felta. durante a conferen- os, dI"COS "3adores qUe contrl. tes. qnando fazlam experJlenc�as qu.�ncia de instruçoes supe- subsídi'Os do',:; n-ossos vereadores!eis. que pronunciou onte·m sO�l'e bmral� para aumentar a p.t'eo� Icom u� aparelho- rad,ar. assina.- r.or.�s nã:J Dermítil'a mllÍs a "AÍ:tigo 1.0 _ Fica fixada emo-s "discos voadores", TI',) audIto-1 cupaçao em torno de sua vera.,� \aram a prcscnl}a de um "disc<J realização da sorteios de qual- .

cio da Escola Técnica do Exér-' e�dade, dest�c_andQ a morte tra.- voad<J-r" em tamanha

velOCidade) qUEr natureza
sem a habilita� Cr$ 150,00 (cento e cmquenta

ito., !:�rfn.TIIllIi I �lca, do capItao ]-f<JntE'tI, :: 7 de j'lUe o aparflh',) ra!dr não' conse- çã.o necessária para esse fim. cruzeir-os) a remuneJ:'ação a ser
B'aSé'3U o- COl'onel A1y de Oli- JanelDJI de 1948,

_

quando, pllotan-! guiu calltá-l<J normalmente. Assim, as firmas que desl'�-
-veira sua conferencia nos estu" I do um caça a Jato ao norte. 'de I (COnclUi na !!:.a pago Letl'a A) javam sortear .entre seus fre_
dos €! ob5erv�põe5 que vêm seu..

·�In.c.i&������o�������.r..O.���O.O"'O.O.OIIo.a.aea.n�ef.I.'l.�.o.oe:t..a.a.o.c.t�.a.a�.D.O${l'�ft� ... _ ....._"'...�.o...... .o.oeo�ttOIiCMio.o.o.o.o�oeoeo.aIKlttOeó..a.ajUao.��'-I.,[).o.o.o.a.ot-...-.......oeo.oeC'llO.O«.do realizados 'em torno 'do apa.-
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J'ecimento' daqueles estranhoE O lUAIS VARIAnO ESTOQUE DE PEÇAS PARA CAMINHõES E ��..bjetos. NãO' fez, por isto. ne- � !�
nhuma reve!lação sensacional, � AUTOMO'VEIS, A' VOSSA DIS POSIÇAO ��
��ll:�:v:n!�r Qd�;�:����� �!:

COMERCIAL VI'€I'RI' 8R'UNS S' n �:SUSPeitos e fatos Ja conhecldrJS, ,
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fds'and(), ao fin'al de sua confe· .

, � . •rencia. os principai',s pontos es-
.

tabelecidos em recente Congres-
8J de CifUtistas em COIpenhagl.le,
um. dos quais recomen'da que
f)m hlpotese alguma. dever�se-á
fazer uso de armas de fogo con

!'.l"a. qualquer aparelho dessa na

t.ureza, ntes 'de \Ser- devid�entE "

apurada. sua origem"
c

. Começou (li cor<l'ne� Adyl de:Oliveira re'Ímndo-se ao episo-.rlÍo 'dO' "Novo Testamentq". em

'1ue. o prQfeta ezequ.iel prevê () t·

ftparecimento de "rodas" no es· �

_paço_ Relatou então. que. em �
iSSO. a tripulação de um nn.vío ti
i3.1WOl'ado- no porto de Londré'='. �odivisou Ita p:1Ssagem pela costa +

àa Liboetia Um estranho apa· .,

Telho cortando o- espaço c'J>m

"mnde velccid�de.. Foi porem.
ilm 1897, antes de Sallitos Dw
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IMPtlRTAÇAO DIRETA

Agenles "A U S T I NU

Peças nrlra: CHEVRO LEI, FORD, G. M. t., DOODGE, JEEPS, J_NTER
NATIONAL
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E MOTORES HERCULES

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




