
.

O sr, Etelvina vOltará ao

RÍJo de Janeiro dentro de 10
ou 15 dias. a fim de eontínuar
sua batalha. Os pernambuca
nos continúam no, Rio em �o
ordenações politicas, -tendo
Chegado ante.ôntem o sr, Ce
sário Melo, secretário parti.
culae do general Cordei1'lO de
Faria, prestando.lOO conta
das diversas situações.
RIO, 4 (Meridional) - Ou

tros I1<>mes .pessédistas são in.
d.icàdos à presidencia da Re-

.

p'4pliéa, tilfim de manter a eí•
.sã,o; alem. CID sr, �reu Ba
IllOS oe do proprio sr, Etelvina
Lins, coordenado c por. Pera.
chi. Barcelos' e Gustavo' Capa.
nema•. atím {te'destruir .o sr
Juscelino KUbitschéck; . mas

'JS juscelinistas cGntintiam
tranquilos, princirialfuente de.
pois do' discurso de ontem do RIO, 4 (Merídlonalz, - tado aos olhos da Natã.o. Bas, jam feitas com a verdade e eíal, o mesmo acOntecendo

sr..Tancr.ed'o.N.eves na Cima- Do- discurso ontem pronun,
I ta de lôdo e de lama; não é os fatos e desde que o debate; cem estas secções qu� repu

ra,.arraZ<;ludo: 'totalmenté a dado ].)el0 sr, Tancredo N� ...>\maiS t�mpo para :rue .mergu, st:;_ja oolocado.emtert!l::'·s .qu;e diara.lli. a ctítude dos.minoei_ros
argumentação anterior ,do sr. ves, defendendo 1) sr. Juceh- lhemos nesses . cáos infectes nao desmóralisem aS ínstttuí- depois que o sr. Jose .Bonifa

José B.onifácio contra ó;
.

gc... no Kubitschek, 'destacamos o que está (teima do. argumento ções que indio:tm os hOmens cio falou na Câmara e o sr ,

verno mineiro, obrigando to- seguinte trecho: � da felônla que domina a
.

.

'Tancredo Neves respondeu

dos os inimigos a .se calarem "Se nossos adversários per.. verdade. e que o mais habil il: aos udenístas que eoasíderatn

diante da. ira' uesa da aigu., sístem na nova Iuta subalter- não é .o qu�,.>.t?ln év\rp.rda4�\.. s
..

··'ll't�tlia �ntáiifet·íW' j)a�.'n�'� 9 ..�",,,,'l&�,c�.c:-�M- . ':'(!J:He:!'e��.�,""��$
'Barõa •

. _. ."-'-.-'C. ·!K's·cicu.;em à opinião Triítieita cidade para diskrce.là e des_

..A UDN está aguardando de estarmos
..

oferecendo tristc{ figurá.Ll:· A polêmiea do de,

marque Q Sr. Amaral Peíxo- espetáculo de expormos OS ia .. } bate e da critica .rão essencía
to· o dia' e hora afim de um tos e documentos do nosso Es_ '. da democracia, desde que se,

r
�
,

I

-,I{

SERA' INDIC DO
..

'

.

. '.

PARA A PRESIDE
Novas tentativas para um

candidata de união nacional

NOME DO SR. NEREU
CI DA· REPUBLICA

.

RIO, 4 (MeridiOn:;l) - Regressaram h;1je o governador]
Etelvino Lins e. ]?,erachí Barcelcs. Foram fixados os termos

'!'das atuais pretensões dos
-

díssídentes do PSD:
1) - Os entendimentos visarão a manutenção da unida

de do grupo dissidente, obrígando-se as secções pernambu, I
cana, gaúcha e catarlnense a só tomar decisões de comum I

acôrd�. •• ._., _. '1iII:�h"'l
. 2) - InsISt1:l' nas tentat�vus da candidatura da umao na� !

cion�l. Sabecse que o sr, Etelvino comparecerá à convens

ção, apresentando o nome comum' de acôrdo com a UDN,
.afim éW provocar a eísão do partidO. O nome será de um

pessedísta e provavelmente .b do sr. Nereu Ramos porque o

sr. Etelvino Lins 'não poderá apresentar seu proprio nome .

..... . '��

entendimento com"Q'"'PSD em

resposta à carta consulta. Pe •

diria prazo, depois dos enten,
dímentos, para sondar as de
marches constando que ha
verá tendencia para", lado do
sr, JlliÍcelino.
O brígadeíro Eduarda Go

(ConclUi na 2.a paglna. letra 8)

em contacto com os dirigentes das
.

demais agremíações, para examí- A's 15 horas, exatamente Q. sr.
.

.

nar os rumos a serem tO!rul.�[)ll pc..

,
;rolio Goulart. chegou à séde do

los trabalhistas". . PTB, onde era aguardado por vá

Foi assim,. nesses termos, que o rios deputados fede...-ais e os mem

.

sr. João Goulart falou à nossa ::e., bros da Executiva Nacional que se

ptlrtagem, aó ser interrogado sobre 'encontram na cidade. A
.

Senado.. NERE'l! RAl\IOS
--------- ---- ._--------._ -----._-

---------_-_-_--- ._"

«Basta de lôclo e Iame,
de mergu Iharmo,(

:.....

nao
,

..

e. ma Is tempo
; n fe cto«,

caosnesse

o candidato· pessedisiaDefende o sr, TaocredG Neves ...-
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(ondenado a Inorte o I
guia sup;emo da fraler..
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c J!ltra a vidla do primeiro mmís �i
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00
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Desgostoso o . P. T. B. com a

ofensiva do P. S. O.· gailébo
Interpelação sobre as baneiras morais que separ am

.

os dois partidos

lERA' � (7'.1 �:�A QUE
ENFReNia� A REA

�trJA:E

FI(AM I
SEUS �-UNCIOS' INESTE JORNAL

.

Porto �legre! 4 .<�eridional) -I
tretento, se houver acordo com o

I
Mais adiante. o preside;"te do

O sr. Ambal di PnmlO Beck,. pre- PTB, pode assegurar que será na PTB estadual salientou que a lin

sidente do Diretorir;) Estadual do base de um programa em que a guagem ofen:;:iva e injuriOSa que

?B. c::,ncedeu lo�ga entrevista aO justiça soc!:u seja.um dO� �ontos ultimament� vem Sendo usada por

Corr�lo do Povo , sobre a suces- fundaffif.!nt81s. E fnzou: Nao:f.a- líderes políticos categorizados do

são presidencial. remos acordo em torno de pessoas i PSD, longe de criar o· desejado
Começou 8.S. declarando q:ue o ou posições politicas. Esse é o pen"j ambiente de pàz e de desconfian

seu partida ní!a procura acord; s�mento do. sr. ;roão Goulart.· pre- (ConcluI n.. �.a pag1na leua D)

com nenhuma outra corrente poll' sldente naclOnal do PTB".

tic.. , visando as tlroximru> eleições FALTA DE ETICA 1presidenciai�, embora alguns lide- Sobr!! 05 pronunciamentos pú- i
r,�s trabalhistas tenham sido con- blicos de líder.es do PSD repudian- I
suUadas sobre. esse problema. En- do qualquer aliança ou acordo com

o PTB. declarou:
b' .. ·('rlic. enforcai ,<;. "'t.lIt� ci,,('()

"Jt,'S f.., óes da' F ltetnidade Mu

ç·lr:n.nil f{>ram ig' únel1te {'<'llCl�-

MODAS

. CAIRO. 4 (UP) - O Tribunru

P"pulal" condenou hoje à mort� o

�uia supruno da Fra1l�rl'jdade lV1a.
çulmana; 'Hassan El Ho,:eibi,·'bem
(.' 1:\.0 o autr-r do rece"ltE' ateutaco

TanCl'edo Neves

F' O D públicos e nã,o aviltem a

nidade do nO�lo PQv:: n.

RIO, 4' (Meridional) - A
UDN de Minas está df!1lcon�
t.�nte com a· ati�udiô! das di_

E,9cções do partidO
. à sucessâ·o presidenl-

PEÇAS LEGITIMAS"Depois de ter o PTB, em nota

01icia1. repudi::do os insultos ar

ticulados por líderes estaduais do

PSD, lamentavel que o sr. . Pe

rachi Barcelos. em segunda entre

vista',' fugindô
.

às normas tradiéio..

nais de educação politica dos ho

mens públicos do Rio Grande te

nha· insistido em' afirmar que a

"incompatibilidade "xistente entre

o -PSD e o PTB não decorre ape
nas de 'CHprichos o intolerancias,
m::;s se impõe por motivos de or

dem m�·ral. éticos e programáti
cos. que serão revelados ,�m ocasião

oportuna" .

LINGUAGEM OFENSIVA

Rua 15 de Novembro. .73

Casa do Amenclmo II.A.

BERLIM, 4, (UP) - O primeiro
ministra Adenauer diss>;> que na

sua opinião' a Russia terá que en

frentar a r'ealidade, e concordar
.". com. negociações entre o léste e o

oéste, llllZllmo' depois que se rati

fique o acôrdo dle Paris sobre o

rearmamento da ;\lemanha ociden··

tal. Algum dia, afirínou Adenauer,

os rus=:os estarão diS3Jo�tos a en

tendimentos razoáveis.

I�'�·�['
I '.

!
f'!

�!
. I .

I
t

- X --...X·_ X - X-

.( A S A
úfEtece seu grandiOSO
dões, NylonRIO, 4 íMeridionaI) -- Abollo ae) I ficou decidido que a .'1bon-::I somen..

funcionalism:> " g..eve dos métJ:- te será concedido até dS servido

cos foram os dois t'?lT!u" princi- res letra "O", que correspolidem a

pais do de .. pacho enlet,,·» rios mi, coronel, na hierarquia mHit.'lr.

nistro". <.iltem, alem (]<! umü ex- OS ESTUDOS NO

posiçâ,) do minish') Lll[{enin Ou- CLUB MILITAR

din scJ r�, {·S rf!s\tltacl ..�s rI� CcnfE'

rene! 1, ,I" Quitandin'1'1. e".')'lsiçâo
essa qu� tomou gr�!l'c!" part'J do

tempo (1,(1 reunião.
Dos deb2tes sobre '" conce5�ão

do abono tambem' parÍlClpou o H'.

Jair Tovar, diretor geral do D. A.
S, ·P., que ioi admitido :.la f'ala em

que SI� reunia o ministeri:l p:wa

esclarecer certos detalhes dos ES�

tUdos efetu::.dos pela ul'g;'[O sob sua

direção. bem como .sobre a c1ahorü"

ção da tabela. Quanto ao r.'·jntan
til do abono, continúa ImpenetI'a
VaI o mistérjo, porquaato caberá

'1
ao presidente Café Filh" estabele_
cer o "quantum" deUn:tivo. De

qualquer :m:meira, .avoll"m·l-se a

I
crença. de qu,", será ole mil Crlt2ei· PARIS, 4 (UP) - O pri-: fiança' da As.sembléia
ros, para os "barna1:lés". DE'lltl'O

-

dia. próximas 46 horas, se:;:undo a-
meiro ministro Mendes

I puramcs em fonte autorizada no France ganhou' hoje. por

I
Catete, {\ presidente assin!l�fl a duzentos

.

e oitenta: e sete
mensagem ao Legislativo e só cn. votos ·contr.a duzentos'

.

tão sab.:remos em quanto ele 1m-
I portará. .'. _

quarenta, a moção de con;"

I No que toca aos tnilitar�s. houve'
Uma reunião Para trata.. do assun-

( A R G A Sto no Catete, à tarde. CampaIe'
ceram os minis�ros·· :relxeira Lc tt,
Eduardo. Gomes e Amorim do Vfi- D�r� Jo::!cab':l
le, os generais Canrcbe�t Pereira I � u u U

,
li

da Costa, e Juarez TaVtlr.l e o �r. .I!IlXlIreSlio BlumenaUii!B!18

José Nazal:'eth de Almeida. �pre·1 / Fones: 1620 e 1752
sentand.Q o PASP. Ne��<il enco:nlro J,_".;", .....,;

_ x - x ..;._ ·x·..;._ x -- f - X -

CASA
Oferece para. NATAL Os mais lindos e variadOS

BICICLETAS

�
....-=.�.

JF M A R A 1 O NU
aos melhOres preços

'-x-x

GR.A'FICAE. uNJU"
da praça�"

�

_�.t_..

'

o f e r e c e, :

Comércio

·GERMaND SlfIH·S.8.
11 L U M É NAU,

H.o 54
Rua 15 de Novembro,

.

Telefone ·1 1 8 O
.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CATARiNENSE S* j.
os preços mais convida,
fívos da praça.

Com a descoberta do 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 Parmná e Santa Cat-a
rina: GEROSLAU MAZEPA & era. LTDA.
Rua Prudente de Morais, 1.008 - QUritib a-e=

Atendemos pelo Reembolso.

2 ��las para Gal!. Del1t�rio ou médico, sito no início
da Al�meda Rio Branco.

1 câ� sito na Rua Colombo, com 7 peças
.1 l;'J1).o.radia, 'sito â Rua AI. 'I'arnandaré, com ô
1 casa sito à Rua Teresopolis, 7 'peças
1 apartamento sito à Al. Rio Branco 8 pecas
1 apartamento, sito à Rua Cambol'iJ, 7Lpéças
1 moradia e uma peça para bar, com depósito

garagem:, sito ..à rua Al. 'llamantiaré. "

Informações: ECAP Lt[;a., rua Floriand Peíxo-
1.0 andar, A. sala 14. ,

mos' clubes. Arbitr!'>fem
porfi'l principal: a cargo, d,�
S"üvador Lemos elo, f;antrs,

Ça,d�s Renaux x

Uniã:Ji

.•Ropiq�;; - Reguloridade : Confilno
, � � .

Passagens de tôdos as clo sses e cargos

�; ,� Agant;e,s: !jer..or; .

.�,. ,(

"ordem moi-aí" que ínrpedem 'Uma

aliança do PTB com o PSD. SOU
daqueles que levam ern muita cora

"

fi' pr,Ia'vra "Inoral" :pn.

.� � w- �
zr-

n futuro gover-no do Rivras a. violentas do sr , Peraclu Bal'�
zsta contribuindo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Fica contente quando en,
centra pontas de cigarros den,
tro das Suas jarras? Qu.ando
lhe pedem emprestado um li.
vro e ele lhe volta sujo ou ras

gadO? QuandO o filhinho dos
seus amigos estraga- tO seu ta':'
peta? Quando lhe telefonam
ás sete da manhã Ou à meh.
noite? Quand'o Jhe fazem es,

perar num encontro?
Então. não faça isso a nín,

guem. As "boas maneiras" só

Evite os

;::

) enContídr
d!std

REfRIGERADOR SPRIHGER

a pes cútncc s - 5 anos di:

garantia.

RÃDiei Hi!RM.rS
e ;t.:ilvulas � 2 f;;xas

Hi.155
5 taix s s . 7 va lvulas

Toca-di sc os orlElnal
c] 3 r�taç0l.Hl

por f4.JSU par

De '23.400 '"
CAMA

-AU'fOMATICA
por 20.900 FOGÃ�' DAKO

a que'rozan'a
'3 bocas e forno Ultima novidade

De 2.835

De 4.860

por 4.320

De 3.870
.

por 3.440
:. .".J.

De 7.110

por 6.400-

Acordeons, pianos,
g-

PA,

,

-�"�,:, '.
bic,detas\ -"atinetes, triCidos,

, jeeps
.

& aut��oveiSJ resistentes

;Q
e de preCjo atcessivel.

:":'t:�-�: -Ór -\
-

,-
,

.�

- .' ,

,

\, , , ,
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- Matri

o MA!OR SORTIMENTO DA' cmADE
. EM ARTIGOS PARA. HOMEM.

*

c o ln p r IS com antecedência para on·

tOl'iirar "EXATAMENTE" D objeto
desejado

Couro 20,
40, -

Crocodilo 65, -

á250,
Cobra 195, �
elásti-Go �. des ..
de 15,-

�.'J' é. unta tradição da· vida,:blumenauense comprar pre ..

senleS de Ratai na (a,$ a i-e i I e r ;--F i I i a I ..

SHORTS

SCHANTUNG .. 115,
. .•. 145, - 160, - ••••

Desenhos .Amerícanos 150,'I, _E a 'senhora encontrará a maior variedade em
artigos de Natal e a maior coleção. em vestldes
e costumes insllfrados em modêlos tipicamente-

parisienses para presentear as suas amizades e
li sí própria nêste mês f�tivo de Dezembro !
Aproveite estas orêrtas de Natal da Casa Peíter -

FiIiàl�e ComlJI'e tudo o que a Sra-. deseja a l'reÇ>lls
de <F -ll: IS TAS !

-

VESTiDOS CASEIROS DE. ALGODãO em xa,

ii.r6Z, listrado, estampado e CÔl"Cs lisas desdé,

,

'

160 até 298,00

VESTIDOS" PARA PASSEIO' OU TARDE
,,',�

(.m Chantung - cores Iísas .. , ... ..: 420,00
em lfustão .,. ... .,. ... o.. • o. o. o 355,00
Novidade Everglace e Catalina, em Iís;
trado xadrez e estampado .... 560, - 650, _ 790,

rr= 650, - 790,

Rayon . > ••• ' 1"l, �
30, - 35, -

Seda Mista ... 60, -
á 115, -

Seda Pura ,.. 120,
ii 190, �

Roupas esporte
Confecções Saragossy

CAMISAS SPORT

Rayon - Em côres ..

110, - até 350, -
Linha - branca. e côres

385, -
Fantasia Havaiana . 280,-

GRAVATAS

PIJAMAS
Lisos, várias côres

135, -
.

Cambraia Ul\iR
160, - a 250, -
'I'ricoline 220,-

á 420,
Seda ..

-, 350', -

TAILLEURS DE LINHO
'660, -750, - 980,,-1.100, � e).500, -'

\

'VESTIDOS DE GRANDE TOll.ETE El\1 TAFETA'
.SEDA"'-""'p!l"!UR""'!'�_""!A","'D""':FrNYLO�RENDA7 ETC.....

· h ••..-: --- .c __ :__• ,,--

��h�j· .

Saias em linho, ralia, faiJe c/riquissimos bordados e pUna-
dos, desde Cr$ t50,00,." IBlusas de Opala, desde 65,00 lingerie, combinacões d, II!

.'

·65,00.' Completo sortimento em roupas d:.praia - 'Mailols II.
e "Nepfun OH If

CAMISAS BRANCAS

. fteronautica
I

Rua . Cuiabá,. 114, atraz
do Hospital. Santa. Isabel..• PARAQUEDISTAS

F O R D
PEÇAS LEGITIMAS

o 1.0;)1 Sargento' do Exército
argenttno, Horácio de la Cruz,
bateu o recorde sulamerícanc de
salto em paraquedas, lançando
se de 8.240 metros de altitu'de
e demorando 17 minutos para a

tingir o. solo. A marca anterior
era de. 5.000 metros, e fora es·

tabelecida pelo argcntíno Batur
crina

-

Gomzalez, também sargen
to do exercito daquele país.
La Cruz saltou de bordo de

um avião "Avro l..tinco',n··, quan
do o mesmo sobrevoava o cam

po 'do Aero Club de San Just.o.
Inpelido pelo forte vento que

soprava no momento, o para
qued'sta foi descer no Aercpor
to de Moron, L cerca de 'i0 quilo
metros do local do salto.

Casa do Americano _ 8.Ao

Rua 15 de Novembro. 4'13
NOVO RECORDE DE

@��&r;
ltt9M.RJJ@SJéI

o refrigerador
mais perfeito
iá produzido

OS "DISCOS VOADORES
DESCERÃO A' TERRA
EM MASSA!

Informam de Caratínga, Esta
do de Minas Gerais, que o espi
,ito matarãalízado de -Hurnherto
de Campos apresentou-se recen

temente numa sessão do "Cen
tro Espírita Irmão Jose,pn Gie
hor, na fazenda Eur,:ca,

situa_,
U� no rmmtcípto de Aruamírrm,
e, entre

-\lU.
tras

:revela,<oe.s
\;IO-nsa.;

cronats, afirmou que os "discos
\�adores são procetientes do
planeta MarteJ e descerão' ii. 'I'cr-

I-ra- em n13s.sa, no: mês d� !K'-

,
vembro de 1956.
Os marcianos estariam de

, partida para o nosso planeta,
I
com a !IlÍSSM de nos mostrar os

pe1'ig<J's da desintegração nu
clear, que poderá destruir todo o

Universo .. Noticia-se ainda qU'2
a Entrevista do espírito de H.
de Campos foi integralmente
gravada,

.#

no pais

Faç:ilidades para pa.
gamento a prazo.

. VeDha apreciar em nosso Salilo

d� .
ExPosição a belé� a

perfeição e a extraor.dinál'!a
utilidade do BRASTEMP
SUPER LUXO - um relrlgeradol'
completo e definitivo. 'para
o confôrto do seu lar!

Adquira o' melhor, para
•

.'

"

sua inteira satlsfa(lio.

Representante: Representaçõe� r.,eumdas West
Ltda.

Rua São Paulo, .'2922 - Caixa postal, 599 - I�

toupava-Seca - Blumenau - Sta. Catarina.
Ralfs e Cia. Ltda. Caixa Postal, 29

Florianopolts

.:".�"_.::II:.'':&:-=- -11[,·�--�jE!·�]'",1 ' •
"

.. 9,5 pés cúbicos

Produtos Alimenticios Nelide Ltda. - Cai
xa Postal 11. .Ioinvile

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

• ProteleifCl& remoyívels, dG aecaba!"ftfm,

to' anoelizado, ojlist6vels em véi;ias
, posições.

.

.' Gaveta 4é alumínio para �Clrne.

.. 2 gavems de alumínio, qUlúeceÕ&m
Mo úmido, para'" c:onsGl"iClÇão de
fl'l.Itcls,.yerdufas e legumes.

,

"

• Compressor do G1tlmo modilo,nom- '

"

imeriéáno&, ,

.' "

•• Sllenclõso e da bQj�o consumo.

,5 -'ANOS-DE:GARANTIA - SOB DUPLA'RESPONSABILIDADE: 1- DA FABRICA,
PELA ÂtTA QUÂllDADE DO MATERiAl E SUA LOCALIZAÇÃO NO PAIs. 2 - DO

..

CONCESSIONÃRfÔ, PELA'ÃSSlsTtNc:lA ESPECIALIZADA E lNTER�SE EM SERVIR BEM.

-Visite-nos

Importação . e . Comércio
900 � BLUMENAU

... --�, �-

·f;i�������!j��� �_���i�.i�i�_i��.����������i���i�i��!����i�j�!����������i�������.��������i���!j���J�������������i����
�� �I �

!I Para as festas de N31.al que se apro:dmam1 a (ASA BUERGER ce- n
�� loca a SUq disposição, o seu bem 1eledo�ado sorHmenfo de ta.. i�
.'.; sarniras, linhos e<:camisas1 bem como, as uUimas criações em teci... i�
·I·� dos JeYes� como sejam: Nylon, Organdi perm anente Paramonf, ��

-; Rendas, tezes, FaUes e uma infinidade de oulm$ artigos finosm CA.. iI
.. .". SA .BUERGER - Rua 15 de novembro, 505. . ii
I d.! f�
CASA BUERGEr� �---=�

:l\'IEIAS
Algodão . .. desde

10,
Rasou •. •. desde

20,-
Nylon. o •• desde

45,--
�ylon tamanho
único .. .. 90,--

.. .t

iFci�����i���i��iW��i..�r���ij����������
• •

� "(ASA DAS MALAS" �
i�

§�
t.� De Ewaldo Bernhardt
:�
�

;�� Oferece para as suas compras de Natal o seu maisi8ficompleto sortimento de artigos de couro da praça)
qcomo, Malas, Pastas, Bolsas, Carteiras, Cintas, Bolas,
�iArtigos para Viagens e Esportes.
!�

.

-

� Visite hede mesmo nossa loja comprando por

�Preços de Fabrtca, á Rua 15 de Novembro � 1336.

.

�eceo• .,;1!�C.�08I.o��aoeo.O.O.o.DSC80toO.oao.!.:''!Qoc.O'l:{'��"''''O"fjl!Oao.rJSvO",,.(i.08' ;ecoJ."':'.�.........� ven. ".' o...-.-;e.oeoe08a.ot1(;.080e0.Qeoc'I......ÃfC$O.OIQ..... to'f..JIi��......� .JjfI.).....::...,J-8 .:.�...

Yd!ii/IJf�/tn$�::,.��_N.

_pria interrogação, escre
. veu Isóerates Oliveira
tO impressionante de
poimento de um pa
dre que' rejeitou a

batina. O grito de
revolta de uma

consciência que
se e x amina
em público!

;11fiftD.�"'àUêm
;ídesej� �se'
:nft vidl't� eotJler...

.

eiat. C01'fe.POn..
'.dência ..'Ncniea
Ae erqu.hiamento
l�bliotéconomi3 -

1'-1YInemônica _,
l"l'�Hl \1&g,a:Ua'
,�s•.M��et!%
- �
,

�j"O-�". ttWli;fj A
..Ii .

1,_" '-

e -ilvRAmAcMÇÃDENSi1iDA?" �71)�!W4mm'O DA it'B!GA�._�.li_:.�_����ij �IÍiJ.Ii3 c_lIIeJ-.mCl g,efi) le_ _ -'
'.

<4
Ih'" l1osflJl4 "lO 1I11§lio

Itlel!iSUi
-.-!To ,!!: P!,l\I,U! ! 1,�to 110 Oi? 4@ �tf!P.> 1�'.J liwwts1f" I

� _
• •

gOtWttAJiE o fADIr; EaefIIilfO� w�: P'�'l :l"!1f:a= ';114\ J

: ;
_- GUIA DO EM',!O 1:0aM. (;G����;:�:, -" t, � :�

\
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ia Branco e Clu e Atlético
Guido.l Wil limat'.

. . ;. ).·SS, rneviméntarà .as esqua,

Chin.l O match pr ; líminar. CO'1'! t (:ras c..' aspirantes 11)'; mes
e "inicio pl�evl;5t J p�H''l !{s 1·} ��O _? (\'onchu Da. 2.ba pAgIna 'le'tra..M)

ESPORTIVA

Osm6t�res'ARNO honram a indústria ooci�nol
cc:�·- suà qualidade' e eficiência técnica
100% garantidos, 'porque, durante tôdos as

fases de sua fabricação, sõo submetidos aos

rigorosos tesfes de CIO _- Contrôle Integral
de Qlololldada�. único sistema que garante
o máximo perfeiçõo na produção e;m série.

FElA.

�-UI'(-� KA'UDE�( li. é� J A J
.

n _ _ It
I ' t ,�, .:;

•

l;:,;í f1i!1ertfio rtirtiiitú!

;.... IlIte�tlJlII� ll'(j rmfllí!(ll!lí� !

J. l14ül�f disilv;kíiU " iJOIl pd,,!
, � ,

15 Uf Huvembro, 1105 ��--
fqlf!e�tIi(l�i'\qitir'f)J(d'T- •..

·,

:�
�"
�-. .

'

.. :

MAGNÉS'I� 'rLlJiDA
� d-e

MURRAY:;
.-

,

.. .1
���������'--�--��:�-�.!j ,

l'I1A.G.CA DE GARAN'!'JA

S. li (om. $fífrece· fi seu

presentes.
bastante antigos; que

BRI

Procure na loja
de :;ua preferência

.1
RepreséI1tante em Blumenuu- CU�T MEZGER· R. 7 dê Setembro, Ed. Tupv - Apt. 4 - ex. P. 104 - Tel, 1548

I
, i

no vO.L550,OO. p.or 1.37i).OO
;''Y OUTH", de super ior qualida de; preço novo 6.500.00

o inda por .5.975.

p A

6.750.00 !

FOl,HA

o T "C A

SCUS'SEL
(URI&I ESPECIDUSIDIJ

RITA fi E . N Ó Y E M B R 0, H3f}1 ii
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i-
IA "VITRAUX"

'.Ih ·.1.p!d.fi:.ad. t:m!

MOLDUUS
QUADROs

REUGIOSOS
ESTAMPAS
PINTURAS

'andar do Instituto Méilico Legal.,
quando tentavam insuflar seus cu.

lJ!gas daquele Inptitufu à }Jrev<=.
foram presos os médicos Muciano
Heleodoro da' Silva de" Souza :,.ru� qu.es e 'Omar Borges Fonseca, a!!l
mor e José Francisco Alves ..rei- bos pertencentes àquela autarqu\a.
xeira Filho do TAPe, e Acildo do I Apenas casos de, nrgelli!ia.
Nascimento; do Minl�terio da S$1l. i No Hospital dos Servidores do>

de. No ambula.torio do lÁPC. :na

I
Esta()" não funclonaraza os ser

avcnida Rio Branco" pelo mesmo viços de ambulatorio. Foi organí
motivo foi preso o mêdíco Alceu zaõa, !!IIi, uma comissão ,de greve,
Martins Ma nz. do ManiCllmi", J"tt- integrada por 23 medicos e _..que

A prisáo do prol'. Ermiro de Li
ma c do "rnédíoo G.eraldo BorreUi,
que se achava em sua ,companhi:a,
segundo 'a informação prestada ' ii

reportagem pela Divisão de Ordem
Politica e Social. verlficou,:se' nEl

PolicUnica dos Peseadores, O de
tetive Nascimento, que efetuou II

prisão, disse que a mesma foi lT�"

tivada no fato de querer o profes·
Sal' Ermiro dIe Lima, atado transe,
invocando inclusive a qualidade $.111
oficial da reserva, do Eli:ercito. pe
netrar no recinto em que se l'eali-'
zava uma reunião dos médicos da-

quela policlinica para insufla-los �

ad.eri;r á greve. Na ocasião aib:,

·1 I ma
ainda o detetive, o pre.rldente

m 1 a9reA da AMDF levava consígc cartazes e

� prospectos de propaganda da gu-

I ve,
os quaís foram apreendidos.

Tombau' :�:o,:,spo:ntaneamellte e til'!

I
A nossa reportagem conseguiu ou Cidilde do Vaticano. <1 fUPl - D

• VIT o prof. Ermiro Lima, preso;no Papa Pio xn passou li noite re

I DOSP. Contestou o presidente fl..u lativamente .bern, re�)ousrindo; e

,AMDF a versão policial sOQ,e sUll hoje, pela manhã, estava em con

detenção dizendo-nos "Quando na díções de receber dois caedíaís em
TAMBAU' 'Est. de S. Paulo,. 4: Imediatamente rompidas, pois que w.:. que a maneira com que o pa- Policlínica dos Pescadores, em conferência. Os dois !J.rmcipes da

(Meridional) - Têm sido baldados, o bom velho, colocando sobre o

I
dre nos dirigiu aquelas palavras e companhia do meu colega Geraldo Igreja, cardíais Tisseraud e C'ÚIi.

até agora, 05 nossos esrorecs .no o ombro do reporter sua mão di- a serenidade de seu olhar não per- Borrelli, fui informado de que Il permaneceram cerca de vínte mi- lrifeliZIrlente; quando os
sentido de obtermos uma entrevís- reíta, disse apenas: mitiam insistir. policia estava impedindo o ingres- nutos no t"partamento papal. homens do, fogo'

.

.elíegaram
ta' com pàdlre Donízetti Tavares "Por favor, não quebre o sosse- Entretanto, dirigimos nossa ati-
de Lima, vigarlo local, e a quem go ,e a tranquilidade em que esta- � em anotai." alguns dos Inu- � ao local, já o iogo se alas
sé atribui as mais assombrosas e mos vivQndo até agora.. Eu não, meros - talvez centenas - de-ca- ii�:i���AOOOR�ÕT""I G O SPA R' A N" T 'A_'L���' trrual.rraa"acotroodpoleOtadmeePnÓSt'eit,o, quemãagrosas curas. Sereno, ponde- quero publicidade, nã posso per-l sos 'de curas milagrosas. � �
rado' e energico,'Iiadre Dcnízettí � mitir que o senhor faça reportagens D. Hermantina Rabelo, rcsíden- r.o Ao deixarmos o local de
qúe conta 75 anos de idade _:.. 'se em torno do meu nome". te em Vargem Grande, veio a Uce �

,

-
'

� �� sinistro, às 19 hrs., 'QS' va-esquiva da reportagem. A única, E ',fomos delicadamente afasta- Tambaú, carregada e jã n,gressOu a eh I f f "f .�
vez que conseguimos abordar à eles e!1 porta de sua casa paroquial, curada, D. l\�"_ri3 Secutti ,Jordão. �� OCO a eSr conserva Sr, en el es, nozes" �,,'lt lentes bombeiros da E.I:G
l;"1(1re, tivemos nossas ü;'tençôes,' sem força para, uma reação, uma moradora em Santa, Rita de Passa g 8� ainda se':lchavam entregues

_, -. - Qúatro ncu igualmente restabete- o .'>, '
"

•

d' 't·
-

d
-----------....------------ cida, qUando aqui chegou e rece,

t� bebidas elc., das melhoresfebrices do' -I ao-::;�pV:IÇO e exlliçao as

.país. V. S. encontrará na

___"-'__•• �!e:� �:z���ã!o:;��g:o:;�iS, em � "

,

'

,', �g S.' A. - BLUMENAU
E-senh(}wer lamenta: () afastamento do embaixador 'norte; Um fazedor de .balaio, Domingos � -, ,i� ,

' '

"

amerlcano - "Éminellte", se-rviç;Qa prestados" Benedito, há mais' de cinco anos �il

�11 dR' dE·
'

el'
·

<

'WaShington, 4 (UP) _ O Acrescenta.se na Casa ;'�;�<!co�o��oer��p�::;it��as���= Ü à Rua Marechal.Florial1o Peixoto, 320 I, Suspensão
-

e .iClonan enfo e ,nefUJa elnCã
sr, Jrunes Kemper ,prepara-se Branca, que, e� vista dos te dezenas 'de fieis que aguardavam �� �'"
p-ara deixar brevemente seu "excelentes serviços" pl1esta� sua vez de falar ao padre, numa !l II ,A EMPR,EI� fORÇA E lUZ SANTA (AIHARI;
f:�;� �id��b������i1�O:n��= ���f���?a;;�n;�e�g:ro "�m1:,�: ��s�,e:ssaal.an-Pdf�:a·a�cieornror�edir·i.�,n!�i :Sbel��;��' t� (Defronte ao Hospital Sanfa babel) �ci NA S. A. c,omunica aOi·1'�m,ho!es .!,onsumidoresciou-se, hoje, na Casa Bran- xador tenha julgado ser-lhe -Tambal'l J-a' esta- 'fe-"'lhando dp � ��

"

[
• d- 'I' "" ... r 'd d" tca il1disr,ernavzI voltar a vida LU o

p � er que' a part'·}' -

y; '",. ,'!Ihf!'" o Ia'

·ObserVa_s.? que o sr. Kem_ privada". rom:iro5, na maioria doentes, Pa- i r e ç o ses p e c i a i s �, em g a', h ib ,;h'�,. ,;j.� .�v - g"" '

per já dissera ao sr. F·é)'5tE.r
- - ��!���s, am��;; ����;�o:rd;� ��� �.� " fi de 'D:EZEM,BRO co,rrenfe (2.a fe�ra)J s,usp·endar�,DuUes que desejava viva- _.

I�����a�t����r::sOS��!r�t��?� ! C f A. BOAV1STA dr�D;i�t: 1'1 e E U s i! DESCONTOS PARA COMPRAS MAIORES _ o' plano de racioname: to corre;ivo de energia
de Estado informou ao sr. DE SEGUROS �

I
T • •

h d ..!
'

Kemprr de qU!� gostaria que

�
A N UNe lOS � E PARA REVENDEDORES ! e elnta que vm a a c:anuo�

I) embaixador permanecesse I
""

.

em E',eu post,Q "a1:é que um' :�
certo a'ssl1nto terminasse fi(} "

N E S T E J O R N A I. \&""�';-"��������:-��'����,��.mr-���r..-""�.,.. Blumenau,. 3 de De!emnro de 1951�
Brasil"· Alem disso o sr. Dul.

CAPITAlt E R�SERVAS S d d f-I d
'

'
'

'

�: h::�af�;���o �o��p!��; Cr$ 114.191.216.60 tgun I IS I e as Bonecas Vivas EMPREZA FORCA e lUZ ";��.L C�_·:::·' R!�A s.

�;,;>:!:I;:rJ� o;: ��� DE BS�!���:' D�IAVIDA Impt�s$ionante espetac:ulo de belezo
'

:i:ft��: <2'speciais, o qu,� este

e graça infantil hOJ·e a tard.. na Ruo 15
l!unumlllnIlIIJIlUlllmmnlUlllmllllmnnllu�IIIIIIUjllnlltUmlll'�

�::-:_ I N I ç .- O =_;;=_=
Em seus r,espectivos carros, cuJo. CI).H agradou t:renafe'1h;, das Bonecas. Coniol"mé o Úi-

_ aiegóricos, magnificamnde i Sl'lc (ue t'veram a felicidai:f; timo resul'ad>J das apuraçõaE
ornümentados e o;;t.entando as d<:

�

.(:'!ESJ.�fi.. lo. ' doe votos, é a seguinte a c 10-
bandeIras d.:s pa,;-,es que re

I
C II�l �me já temo,:, diVUlga. o:ção das candid'atas ao cohl.

ª . ª presentam
.. sl�b?llêomente no rlo � lil!.).lanl�ntet conc�t�710 çado título: 1.0 lugar: Bra�L..

::: Comunicamos aos nossos assinantes que, devI-: cOncur-s,f) l,Ilsti�U1do p.elo Jw.. d"s B(·t;ecas Vivas das Naçõep leira com 14450 votos· AlE

Edo as crescentes altas no custo dos materiais gráfi-§, venato do Coração_ de J-es�s, deverá -ênc.errar-&e no próxi-1mâ, 'com 10.0'00 vot.os; 'Fran:
-

1 d
'

1
- de, G�!'r.<\l, d.evel'a(l d'es�llar mo dia 12, em Gaspar, c0!D a cesa, com 7.000 votos; !tara.

::CDS em gera, o preço da assinatura este Jorna, a:: hOJe, F.� 17 horas! nésta CId•••
J
solene coroação da Ratnha I na, 5.500 v tos; Siria-Libanc_

spartir de 1·0 de janeiro vindouro, passará a ser deS d�, as B�mecaa VIva:; !ias Noa-
_ I sa, com 5.200 vo'!:os' P\]rtu�

ECr$ 200,00 por ano. Até 31 de Dezembro corrente,: çoes, CIlJ<t apresentaçao,

peh'I���
guesa com 5000 votos e E..-

=_-entretanto, permanecerá o preço de CrS" 150,00 pa-:_ primeira vez ocorrid::. no dia ( A R 6 A S panhóla, fom '4,00'2 VO!DS.
.

15 de N<:v€mbro em

Blumt>-Iira os_assin.antes antigos que fizerem diretamente aª pau aüaiu a curiosidade ((: P C d
Esse notável aconiecimen (

Erenovação de suas assinaturas. O preço de venda: '-'!e",pNíou "ivo interesse p)!' ara aça or vem empolgando não só f

!avulsa continuará inalterado, E �:,.r:�l�v fl����d�ub!=n!���� 11 Expresso Blume�llen.e Ltda.
I :����Od1s�ad�id�d��a�nta� !

:r.nmmnmIllUUnmUmnummmmnnmnl!lmIllUllllllfmllllllfmll� �:;impatla (l belissimo eSpe':1. � Fones: 1620 e 1752 ,! grande a número de pessoa>
��� I que vem apoiando a interes-

�=TE'�n·-c�e�r�a·�e�7r�a2�s�mE·L�E�c�hT�R�O�L�u�x-l�eg�onMme�B'����
�,I

� I P hz eXlto pára €'sse Diagnifu!r.

I I �o: 'POnVil'r' d, "tfl'g e�l�e�����;�tg. seg!lndo des-

j� � b u Ou lu I
file das Bonecas Vl.vas da:;

� �� '. Nações, a realisar_,-!� hoje-, :;
�i �i Procedente dos Estados U. tard,;. na rua QUlUze, esta

h �i .

'

1 m,onopolizando as atenções da

�I �� rudos, ch;go� a Porto � e- população desiPa cidad'e, que
� �� gre O prImelro dos cmc(l irá tambem colab�rar com o

*� �� aviões "Convair" recente seu veredito para a <eScolha

I
�� mente adquirido� péla VA- qa candidata ao ,título de Rai.

§ Y E li D 4 f ( O li SUL TEM �� nha das Bonecas.
� n J.\ .J n �� RIG, e que em breve en,tra-

�ª � rão em tráfego regular na:>

�� ..� principais linhas da mai.,:

i A V 1ST A NOS SOS !l antiga Empresa
,

brasileir1

�1l �\l de transportes aereos. I c*

�l �� O "Oonvair", uma da'; I
'

�i �� mais perfeitas conquiste:
� I: P R E ( O S �� da moderna indústria aero-

�! L • ir·· dI!:I� ��
r'..euhca, esenvo ve, em

�� *g "Do de cruzeiro, a veloCi-,� Â P R A lO· SEM COMPROMISSO � drrde de 450 quilometros
� �� horários, sendo atualmente,
:i2 �. 1) mais veloz bimotor co-
'" ���2 �� .tnercial do mundo. Esta ca-

ro �� racterística do possante a-

i� �� Ih fb d 1
� �íI paI e o a rica o pe a

� D I f J R I B U i D O R E S � "Consolited Vultee". com,

�� J �� 'capacidade para 40 passa�
� �
� Il� geiros, é de grande impor�
� 5."1. Comerc·lal 'Moellmann ;�- tância para. um país como

�
� t: I o'Brasil, dê vasta extensão

� territorial, pois abreviará
�

I
consideravelmente o tempo

, Rua 15 de Novembro 1050
'

de vôo ent�e as diversas ci-
,

- .._- dades serVIdas pela nave·

.���i�i��i���W-iõ�������i�8.����W����� 'gação aérea.

LOUÇAS
CUTEt.,P',t,S

CRISTAIS
ARTIGOS fiNOS OE

MAOEIRA
BIUIlQUEDOS

Vidraçaria "Vilrau"

RUA 1S DE NOVEMBRO, 1290
�i�difr.- Hutel ModernQ

ciedade Beneficiadora de I calculandc-se 'Os prejuizos
Resíduos Textis L-tda •• loca-', em mais ou menos Cr$ ••

Iízada à rua Ma. Deodoro, 300.000,00.
nr- 555, bairro de
Nova.

Violento incendio ocor

reu, ontem, no depósito-'de
algodêo e estopa da SOlo

Repetem-se O�

do sacerdotede

RECEBEU o PAPA DOIS
CARDEAIS EM
(OHF(�EN(IA

Varios casos narrados à reportagem dos HDiários Associados"

Ir::
!;�(
{,'

,-----��----��

S� Silvestre na CrvhJS Gomes

�fil tllnve �e ouro o· aristocrático ··Irêmlo
tO' e rará slas· ali,ma�es sociais �o 118

,,?-. S-ded> d�., Dramá;tico.. dispensados pe_!>os seus d!X1.t,O apdo d.Js demais membros,
MUSIcal C.]rl0,� '-' 11''-., vaI .en., gent.e�,. qUe na!? ,tem med:?-5' No preparo do programa
cerrar, .c-.m chave, �e ouro, sacriflclOs no VLS1v.el.proposl_ I da's festiVldades de fim do a�
suas atlvldades SOCl�� de�te, t<? <;'te sempr� pNpOr�lOnar ao.:; : no, a Comissão ,de Ft!;'stejos· d-a
ano, com um lU:\gníf1co bal�-e SOc�os espetáculos dIgnos de i S. D., M. Carlos Gomes nã<>
em 31 dJ. corl."..�d�, ,acontecl- àplausos. Dentro? os mentor,:s POU)ilOU esrorços u,;;J. sentido 'de
mento esSe quo? Ira marcar díQ Carlos GomeS ,qu.;! mau

I
<contratar um conjunto orquE''s

época nos �n(iis eleg�t� da tem. se �
distinguido pela sua ,trai de ren0m.e nacllmal, ca:

clda�e.: Pelas su�s bellssun�s dedIc?-çao, �estaca-se. a per- paz de assegurar êxito sem
tradlçoe.s

. c?Itural's, recreatI-� sonalIdade lllc:o.nfuncy.vel do precedent!?g para os festejos.
\Tas e soclaLS, aS. D. M. car-I

sr. A.-d�Ifo Rass, pr�:nden�e c1� .:Assim ê que foi contratada' fI
'los G;0�s v7m mantendo seu C:o::u,ssao d·;! F�teJos, <_!.u)a a_ "B}ndinhà Carlos Gomes", de
prestigIO SOCIal ntravÉ's do es- tIvldade tem SIdo

_ eflcl.ente, N<:;,vo Hambur�o, RW uraàde'
íorÇQ e devoD:m'lento sempre contando com as Simpatias e .d.o Sul, conJunto es�e :que 'ob.

teve sucesso ruidOso nos f..fiJa
tejos do IV O:mtenário.' aa
São Paulo, e do qual 'i?artici. \
oam artistas de grand� :in.é- '

ritos.
' ,.,. -

A' VOSSA .
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