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GENEBRA. 27 de novembro _. passado. Elas loram as mais cabt
Ao desembarcar de J','filão, recebi J' "eis p. as mais judiciosas.
aqui. em Genebra, o telegrama (�',em aconselhou o sr. Kubits.,

que o chefe do nosso PSD almt, check � assumir a posição ostens! •

.rante Amaral Peixoto me n;andou .
va que "l� adotou, diante do par

concretizando as . medidas tomadas tido, fui cu. T?to mesmo tive ense·

pelo grupo na reunião do dia 25 jo de o dizer ao gover'nador- Etel·

I vino Lins, Faz um ",ês e meio fa
lei assim ao governacor de lVIina�
Gerais:

- "Quando um homem político
se sente capacitado para uma de.

terminada tarera, el� não tem que
andar coro subterfúgios nem meias
tintas. Deve chegar ao seu parti
do, e, de modo franco, leal dizer.
lhe que se julga apto ao e;'crcício
da função, que ambiciona. Assume
ele n posíção de candidato, pedín.,
do i!OS correligionários, em pri.
meiro lugar, que examinem a sua

pretensão >:: digam se está à altur,\
de d'isput�r o posto que aspira, com
a bandeira do partido. Sua eandi.,

datura ao governo da ;RepÚblica
,

precisa ser debatida e aceita, pri·
melro por nós: seus eompanhaíros

· políticos, em função até Inlesmo
·

de outros correligionários que de.

· sejam identico julgamento peles
I das nossas fileiras. Aberta c fecha

Ul\l PE;RIGO CRESCENTE" : da depois a discussão, em casa.'

í con: � ae"itayão d� um nome, por

BUENOS AIRES, (I (I"(JJ um governo, 'l'ml:Il\';:t', os su1,.''''. i maioria então, sarremos, com a

William L.F. Horsey, da U.P,) mertcanos dizem quo os EE.; nossa bandeira, para a rua, em

_ O comunismo e.s1Lá. se intr(:' UU. àtendll!1l.:l>.> st) a all},ea�:1.'. VI'I' busca �e �liados que nos ajudem

duzindo
.

de novo, solapando a melha nos países europeus e a-
a �er vlton.cS?s, nas �rnas..

vi'da poütíca
.

e eeononüca da\! síáttcos, estão se esquecendo da' Os brasílefros estria ha_bItuad03
Republicsa sul-amencanas, ,III mesma ameaça cm seu proprlo

ao hnç�:nento de eandldat:lras.
maré comunista chegou a seu heismfél:l� por debaixo do pano, o candídato

nível mais alto ,nos dias !da "li"r6� :P""rte da "judFl. "cnce'vd e
meio tímido, a se insinuar atra,

•
_

'

••
�' -

'

UI. a m vês de terceiras 'nessoas que nem.
t�'r11ldade de Armas" da segun· forma tão Iíberal fto h\imJsf'Ni':�

"

da Guerra Mundial, quando ns , (C':;"ucIUi na 2,a pagina letra m
'

(Conclui na �',a pago Letra A)
rusosos eram aldados das demo·! _._�__ _. _.

�:a�'��Ii���t:ix:;�:l�racen�e:.�!� Venceram a erell�3"'O os lilOI11D'·1I0Smente, porem agora está 'de �"j(\-'

vo em alta. com a ajuda da

à ��no;:�.��. ����m;�:ed;�::C!.��� 0"0 rearmamento �3 116 ma n badiais de matcrfas prtmas e alí-
.rncntos. Os comunistas estão se.

infiltrando nos sindicatos opera-
rios e procuram intll'oduzJ!i.�se l:'I1�' BERLIM,,6 (UP) - Os I convidarão l)ara fazer par..tivamente nos p'J..rtidos politico!! .

Ii dversâ
estimuland•o greves e inc!talll.i'.1

SÚCIa ístas, a versârios do' te da admínístracão muni--

E ,1e íção d l" p.

T'e �. 1$denc 1·.Q d ,..
ao terrortsru1O. rearm�mento da �en:anha, I cípal os cristãos �democrátic

. \.A Ib;::
.

...& São poucos em numero, \'lO' conquistaram a vitoria nas CDS, que ficaram em segun-
rem constüuem um pe.t'Igo eres- eleições do setor Ocidental do lugar com trinta porcen-

�

T PSD
cente, de Berlim, Tendo obtido to dos votos, tendo também

!Ir ,. I( t}) I Até agora não na In'dícios de .

d
l.. Aloam" ra: , e, <:;. para o

'

que se esteja originando uma quarenta e quatro por cen- consegui o aumentar seu

.� �"'. situação como a que se v€rlfi'Jlm
número de cadeiras. O pleí-

.

.
'
na Guatemala, onde um parUdf)

to da votação, os socialistas to constituiu uma derrota

Cc 'dboração �ecretd da UDN com o) pessedistas no combate so ex ..prest. ��:�e�S;:t/:;;::iza��reC:mi:�� �i����o������e��;:���o;:� �:i�� �sd:x:��:�:��� da di-

� .
'
.. � .. .

O A· O I ��.O�.O.O.D.tO.�ecenoo.c,.')�r..o.a.�.caoooaO.040.0.�nea.o•.,-.o.-,�ttO.C).n.B-.�II""".'�.'·.üeo.r'lor: ...

---._-

·

Rro'6(�ri�un-OLlpre�mC��REP�bca'�ln�p��ec�an�m�r�r
OOUTR L�D .w_-����__��_�__��_� b�_�_�����.i.=��==�==��

to dias àé intensas artieula- ram "s qU2 passaram. Ao cono pentinam,::nte uniu.se diante

I
S'egundo alguns observado. � ��

ções· põlíÍ;icas que não· cCnse- tr:;'iri::), nas hostes pessediS:,3S,· d:: ataque sofrido pelo candL res, os pecad,os da UDN são' ��. D U ln A N T E S ��
'gl,lLfl3rr1 inódificar, ·"m nenhum onê!e al!?un�. au&uravmn uma. �lat.o JlIScelino Kubitschek. Foi inlJ!-lleraveis e agora pe�am �� K A ��
ponto. 'o panorama da suceg.; ma:,or. dnTisa,]. do que",aqu.ela, malS um '·srro da UDN que, a maIS do que quando, delib.e-, �i :-::.:

q��!ei:�ç::m6�a:�Th��:>·qü: ���v��;c;:C�õ::�,�:��������:'· �tn!�t;�r��a�J!;lel·e;���l�t��v�;:l ��f�k�r::eat�s��f�ditT31�!;ti6t� i, . :
.. c ,v E N I) A S D E I;

a ramanao g:o P'� m; 1 ar e Vargas,. :para or a eCl€r·se �� 1I�
outD:S �oisa5 mais. Rumi:res com o ,�nfraquecim'2nto do �� ��
que crescem e ch'gam. ao po- PSD. Para alguns, já iJão pe_ �� N A T A L �S

M
"

,

b
>i

. J "tR voo dandO uma idéia de que ca com tantas cautelas, dei- *g �g

ootgomery, esta rlDcanuo com lflgo ���:E:�f�!��d;!�:�fi�i; f��doJ����::��y��n::i!��.��� H C II P I H O T
I

,.

,...

ação. que é a ckfesa intransL ao ladJ de cerrado marcialÍ'So �� �

como·. insuflador .. do conllito atômico !:����:(��ti�I:�:��� :ff.t�a�����d:!�;�E��'�� � O S P R E ç O S DL'
II

. I no Kubltscheek e estao longe ImpGrkllc13, do p.onto de VIS·
, �� S ;

1./rOSCOU '" (U"") O
'

·les. c··"'m to"'os os elrm·e�'�':"". S· d G
..

M dia\ I d� vir a admitir qualquelo €xa- 1:a deitora!: Adhemar de Ber- � l§:
VÁ

• ,v .r: - 'mlU'� - u u'-'v�· Eg�n a .ue�ra ._,�n: nle do seu nOln,�o Nessa'.';· eOIl- ros e Janio Quadr.Qs, ambos � 1:*
chal Alexand';r Vasihivsky fez

,.
"SEMEADOR DA GUEfUii,,� (lVIontg?n1 ly dlMe a:29 uI,cI. d'ções, p':de afirmar-se, ex_ de Sã.:> Paub, onde disputa- �� ��

hQj·e severas criticas ao mare- I ATOMICA"
'

mo em dIscurso pronunclado qll cluindo-se o que não. compor_ ram a nr.'2fprencia do elei'ü_ �� ASSOCIA..t"E O (OME'RCIO Il\E BLUUE1UU ao MOVIMEuiO uA_ 2il

chaJ, M·Jritgcmecy. pêlas reGentk.3. Disse.o marechal 'Soviético, e Los Angeles que .. preciso e,· ta as r,egras do jogo, qUe um rado por difErença irrisoria. §� J II i�·i DiA � [1 n ��
lieclarações deste sobre a gufT� vocando o })rove,rbio de qU6 tar·'se dispJsto a usai" a bOl'':,:.<l, 1ae1'3 da sucessã,� presidencial O Sr· AdhEmar de Barros es· �� (IONAl "E COMBATE 'A (AI\I=STIA �
ra. atomica. e o advertiu ,dê (lue "quem semeia ven.tos colhe tó', atoll'lÍ'Ca 'se for preciso, "até "(11 já {s:á arrumçdo e.pr,anto pa- tá silencie's,o, deixando pass,).r. �� &I Bt.:., �i
"esta brincando C'On1. fO!t,ú··,. '}Jf'stadesl'. que Montgoniery pequenas guerras", e sugcdi." ra I�ntrar em ação. Conclui na 2.a pág:1n" letra E) �� �

E.,c;r-evendo, no orgão ofiúia� d'J tá a�'·,nselhando o governo' que disso fossem advertid'os· 1.1:,1 i I H .

- X - X - X - :- - fi
partido Comunista. "Pravda", EE.UU. a fazer o pap�l éf{f.! po)J.ticós rus'.sos.) �

.�._� ._--

�� As firmas locais abal·xo· relacl'onad:as, numa excepc,'onal ofe'.4::'l de �
Vasilevsky ataca MiDntgomery "Semeador da guerra atomiCa". I

UON
.• ,.. ,

t t
§� u r lu ti

��r dSE�:C:�::��!:���S de:ort;;�;: D�:!lev:�y, n�:�:.:�r�:�!:� �� RESPOSTA ESMAGADVml
. mineira Dan ra ou UNA TAL, oferecem suas mercadorias sem aumentos. I

átomica" - e por "convidar o co· cstaào maior russo, em abril de Disse Vasilei'sky que "esta c-I t� _ X _ X _ X _ X _

�i:

ta�n:::.s:a�r��ftl:�el��:;áacó��;': 1943. �:!OiJ:���!�ca!:�v1�:iC:�er'f!' ��iÇe�� :;;::;'�SI:�: pá:r�Gu��r!��!:-.1 do pr·ob·lem-a. da su'ces'sa""'o :�'�'.�_'��'o MO DAS (H A N f l ·��c�.,=..::'
> ".,

-I_fgomer.y. fez COt:rl que i'talgtL:\�" 1 _�.;
...

ingles8";' C0!11€r;assem a·

Intel'l'_;,,!
Erjt eomemornção a passagem do seu 2.0 aniversario e tendo em conta dos fes-

I 1 d teJos de N A T A L, es:á der,ecendo s';;_uS aI'tl'g"s com 10, 20 .e até 30 por o.

gar-:;:e se o luarec la e campo �� "'"-. ��
não pa'';eça d - psicose. atonücu,"', . '.. � cento de descou'os.

'

_"

e que '1u"lndo um mareohal Q11'" • �ELO HORIZONTE. 6 (�>�. os· 'dirigentes do lJartido briga�.� , , A.rtigos de sua espedalidade: i
deVE' {:'JUlprendsl;' '.)S ho!";.'ú!·"!' I °111Onal) -� N nhum� deClSaG deiristti!, li C�SAÇOS - .VESTiDOS - TAILLEURS - BLUSAS - SAIAS - COMBI- I�desta '.!f,p�cie de guerrél, apela impol·tante, que. pudesse ter l'{�- O sr. GRbriel PRSSOS, presiden c·o NAÇõES - CAMISOLAS - QUIMONOS - BOLSAS - CINTOS - BRINCOS ..

"'!,..-,;.", flEXO) imediato na. panorama da te da secção estadual, compare- � - PULSEIRAS - COLARES -- BROCHES - ETC. t,.,.
;l"ra o conflito atomko. ...3 �

insen"atti. ;;ucessão .foi tomada na reunião ceu às 14 horas à sede da ag.t'er �8
X - :lI:. - X - X - - x - x - X - X - X - X - X � X - �

miação, juntamente coa, os d(j· �� P R O S D O ( I M O CO A Impnrf!lt,;io ·e· (n,me'rt:;.,. ��

ll'ltado'S B:�ac Pinto, Licurgo 1.10 .J.. V g - ii V .... 1'101 �
Leite e Elias de Souza Carmo.

00
Bicicletas - luotocicletas - Peças e Aceessóri.os - l\-iotores e conjuntós Ge. �

da bancàda federal. Os, srs .. l\f,a �� radl}�es à gasolina e Diesel - Balanças - l\iaterial Elétrico - RáiJ,o'os - Be. �l:
�� f

- '" F-I �,
galhães Pillt», A�berto Deodato.o rJgerauores - ogoes - Aquecedor€s - Aparelhos Elétriclls para. {} ar "'"

.'\J'onsa Arinos, Lf.'OpoJ'do Maciel *� Máquinas de Costura - Ut€'nsilios D-cmésticos - Móveis de Ac� - Tapetes e *�
e Guilherme Machado, não vie· n colchões de mola - Instrumentos Musicais - Móveis 11al'a Escritórios - POl'ce. !
loam do Rto. 'rambem O< sr, M11� � lanas e Cristas - Presentes Fin!'S - Brinquedos. �.
ton Camp'J'5 não esteve! presenr -o -:x - X - :x - X - X - X _ K _ X - :x _'. x --- :o;:: � :li': � .,_,

te à ;reunião por te.r viajado pa ti ( A S A I
I t"a PatroCl'lnio, olide pal·antrJfi�:{'â·1 P E I T E R M A T R I l i
(Conclui na. 2 .... llaJ:lna "letra MJ �� OfEreCe seu grandiOSO estoque em Tecidos, Sedas, Linhos, Cas€1niras Algo. ��

�� dões, Nylon e Laises, Confecções e Artigos para cay,alheiros, i:�

S I
'i C A S A P E I TE lt F I L I A i.. ��

a·n .� smesmo �� c.onfecções para S<}nhoras e Crianças, Linge6?, Serção de Cama -e M-Gsa, Artig-:)S ��
� � Finos para presentes de Natal.

.

[;lo,

d' d P
· � -X-X-X-RE loloARfÀ-SCH V/ABEX-X-X- i

COr os e arIS· Ii o Naial se aproxima - Nã'l) deixe SLUlS compras pm'a QS ultimos di.,as - ii
�� Reserve com antecedencia seus presentes na RELOJOARIA SCHWABE, que :i:l'.

ft of.erece sempr,e as últLmas nOvidades em JOIAS, RELO'GIOS. CRISTAIS, POR. ��
�Il CELANAS e mumeros (Jutros artigo" próprios para presentes, ��
� Possui ainda tuna moderna e bem anarelbElda OFICINA PARA CON- ��

Falando ante mais de 3.000'
nar_1

estender uma ponte para o com o.. FECCÃO d� joias finas e SECÇÃO DE Ô'TICA ESPECIALIZADA, bem como
It')

tidarios, no Palado das E>;:posi. plexo orL211tal. A primeira condi� i� enorm,e sortimento de armações cem aplicações modernaS, �
<:ões, na Porta de Vérsalhes. Parh:, I ção é que, antes de proceder à �- o§ RELOJOARIA SCHWABE - UMA ORGANIZAÇãO QUE QUANTO �
oogeneral de G::.ulle éleliniu sua plicação do sistema (da Uuião Eu· � MAIS CRESCE MAIS VANTAGENS OFERECE. �

p"dçãu com resileito ii ratifica_ ropéia Ocident..JJ, quc significa, � RELO.TOARIA SCHWABE, DE OS·'VAI,DO SCH�VABE ��
çf.o drs Acürdos de· ParIs, dlzendo: particularmente, o fulo enorme e � Rua 15 de Nov, 323 Fone 1546 � Caixa Postal 391 - End. elegr.: ��

"Os Acordos !!;)nCluidDs nu Lon- perigoso do rearmam�nto alemão, � "RELOSCHWABE" ��
dre� e Paris, pa!"bI o rearlnaluento deve se estabelecer, mediante ne·' i BLUi.\iENAU SANTA CATARINA �
a1einão li! a criação da União Eu gociações precisas, ·a possibilidade � X - X - X - X' - li: - X - X - X ,- X - X - X - li: �
ropéia Ocident=.I, são. ·cm si me5- da redução da t�nsão internacional.

�, G R·A' F· f ( A A] f. Ali i
mos mdhores que o fracas�adc Se tal entendimento não for possi. _. .q. j -

Pacto da Defesa Europeia. vel, será preciso empregar então i BRINQUEDOS OS MAIS VARIADOS E MODERNOS ARTIGOS PARA I
Sem· emblU'go, à Fritnça, antes todiDS <;5 meios,· i�clusive O _.real' �� PRESENTES, LIVROS EM PORTUGUES, INGLES Jir·ALElVlAO DOS MAIS �.

i;,�:f: ��al����a;utr;s P�:�o:���e� :��;n�� s�!;ur�:a���e Pt:ra p�:= :o�.: _A:��D�SXAUT�RES
-

��AND;SORJIM��TO DE �A:ET�...s �I�T'::IRxO� í,:
com a Russia. porque no· ocidente ciso, a vitoria do ocidente e da

( A t' ABU E R G E R �.
é a França, prirJcípallnenu".', a que França. i��.J :)�

enigmatico:. ' y:revê seu futuro ameaçado pela
: �o or·

. ��
"Tais possibilü'la,des, '."

rearmamento ri? AJemanha e a (Conclui; ti!> �.a. paglna. letra. Dl *� erece llara NATAL Os mais lindos e variaüos prl;lseutes, como seguem: ��
.

�� PARÁ SEl'II-UORAS - Sedas - Nylon - Linhos' - Bordados - Rcnüões .�

possiveis'" lnas não quiz mlÍâo ��s. du=.o; Alem�nhas, .-: Fràn· i�o e Tecidos em Algodio. CONFECÇÕES: - Blusas � TailIeurs modernos _ �,,�,

Iça
prmcIpalmente, e a naçao me-

( A R G A S �. Saias - Mailot" de Lastex - Shorts
' ,

)t'5.
adiantar mais m.da. O goo lh�r qualificada, por suas antigas. eo

PARA HOME"S � .
�

�
.

�.. - c'Jamas - Camisas - ScllOrts - Blusões - -Calças t�
;J o "lian"as c ndo Pacto Franco-Su l':� Esporte _ Roupões - Gravatas � M.eias � Casemiras """"'" Linhos e Etc. . �

verl1auOl' eleIto paulista vlt:j;� de �izad� por 20 <I!105,1, Par::l JO;;ir:::iba �,.. ......·4""'t'F.'" 'V.",.....Rli· r!DJ& :.;e

passará três dias !la Suécia. par? f;:>.l!!.!' à RUEsia. A l"ral1!:a p:d.l'_
U U"fU ��'� !T"'__�� _ _"Lr! K.hr!..L"-" '\.u,,�ND}!; ISOR'lTl\!EN'l'O DE OORTINAS :gTh'1 GERAL E ��

, Expl'euo Blu:tnenauenae Ltaa. 8' ARTIGOS DAS F'A7BRltJAS LOCA!S �..g
+ d

• - clpalmente, é o pais aue estáme�.
-

an.es e segUIr para Ber- lhor qualiíicadl'l, historlca, geogra- Fones: 1620 e 1752 � .

- x - x - x � x = ti
lhtl� fica c nolitiC!Ll1'!e!lt�,. n.<inr2. ,n"at�J.? da ��.o.oao50&o!tOe"'l:c""���flO#�n .0

- �-..eoe::eeee:::�:e����;e_--ece���!���!i_��!��!�.g��g��r'����,lg�gg�g!!�!&��g�g��2!3!�j

LU CI
GR VIST

C UNI TA
DOS .ME'DIC 5

..
v

Nova iDlillra�ãO ,erlllef�a
nos países &ul ..americloDs

i - ..

I "poucos EM NUMERO, l\fAS

I

Por lei Muuicipal, é fe
riado o Dia da Imaculada

·

Conceiçãiú·, que' amanhã
transcorre, numa justa ho- CASTI'.L G"d'moLF�c-":;._o Pa!:� I'id"n�:a.

de V('rã� papa l, o

go"ern�-I
nesto Pereira ris Araujo, adido

menagem à piedosa Mãe do Pl�:.f<X"l'I
,.

:;;':';"'�'",,",'i%.<�� ..':';���I'-;<, ãnr e Ie
í

t o de S. Paulo, sr, ,Janl.u Embaixada do Brasil cm Roma.
'.' r ecehe em auutencía pn !�uadr"s, acompanhado da sua 'Íl-

'Salvador.
.

I vada, na Sala da Biblioteca da re., lha Dirce Maria e do H. ,João Er. (F'oto UP) ,

,
i

A' 'que, entre> outras cpisa
·

real;ização de uma conferelld�
cientifica internacional :um, p�o·
ximo verão'.

porem: algo pior".

.Uma das· eInEndas

da. UDN minei,ra. Pelo menos,
:ll! ajttr.l.l �;.i nada de ma..l'5 significativo trans

qUe 'Ji'J russos sã0 capazes l'le·
pirou elo Encontro, havido ellit.t'e

respoD,d'r com ·todos Os ':JC','1lentos .l� qu::ntos pracurem per- ;,_ ..... ..,...__.,.-,_,,;__•sovietieas

f O R D
PEÇAS LEGITIMAS
Rua 15 de Novembro,· «'li
Ca.sa do Americano B.A,

Franca
,

o rearmamento da Alem anha
pre.�tígio l':1l!. fa'VCl' :io adiamentc
",a ratific,w;;'(, dos ACOl'dos de Pa-

ris p:.!.r? que o OCi��Clll2 l'usque um

entcntiilnt'nto conl a Ru�da.
O premier Mend",s·Yr"ncie pro

meteu aos an::dos da França a ra

iHicaç50 dos Acordos de. Paris an

te3 cIo Natal
'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



prcximó aliO.

l\�21h,:res infor:il-.".ções,'no local com o sr. Hans
Klasseu. Ol� ("11 Blume' IIn�m na lWlid Fuhrmann
& Lange. IIFrente para o 111.::;1', na

Praia Alegre - Piçar·, �-------------.

ras - Inform.ações nol - -- II P E R DEU S E
Bar Avenida (Hotel Ho- , ( A. $ .A ! 1letz). I I Sábado, dia 4, no patio

�"'''·'''',ü",,,,,.-�,-.ü,,,,,·.oeo.ooc...''_''r: Procunrse un1a casa ci " ou escadarias do Teatro
L fiiJO«�C;;C:il:)OD«,,-!5(l.n-c·ç)':o�.,.;v.J.C�t""'" er,am!O" ...

" treis qllartos e del11aI's�:. 001 I \ Carlos Gemes, uma puI-
i ARMAS E MUNICÕES � I)

dependencias, próxima s:2ira cravejada de pe-
��

, �� I
ou no centro da cidade dras. A pes::;6a que a

§j �ll'mas de caça, espOl �� II �:�l�.�o�eeis�): 1223 c! sr.
i encontrou é favor en-I�\i te. :revólver!!;;" pistola!' �� ; I tregar na Casa Royal,'� .�,. ,- Qu.dquer mar �� I

I
que será bem gratificado I

§i c'a, CÜ��RAi'li�SE !�
I

, 1.1 .••
------------..........--..........---

�� c� ilT�rM f i fi PH r. il' fi r,
---';""_��.".,__"';";'--=- F O

il'�
'-�à Pasta e (aça i� �ilL!ii � M 01 g�,� r\i u (I i

E 11 f E R M
PE�AS· LEGl'I'IlVIA,S

RLUMENAU ��

fii1id\ê)!���Jm \nr. r 11. E I R A Casa do AmertcallQ' l'I'.A.
�

.�tl;:. 15 de Nov., 1301 li Uá"'u",.�u!l".�"lLlJ'[ Ou moça idônea q4.: Rua u' ae N'óvemllro. 113

f ..jir.,;�=�t'���'!f��i��eJ.�&_�� qllcira cuidar de senho:-
Um terrcllCl tilslal1tc da ra de idaêe, em Itajaí,Pr,ü? d� Camburil1, 5 quilo-

metros C0111 trll.<l mil nés dr procura"se com urgen�
café auroximadulllI2Ííte e cia. Paga-se bem. Tra-
('cm 151) Illetros dê frente n'r tal' neste jornal ou à
800 de IU1,dos. Preço 75.000:'00. rua CeI. Vidal Ramos,

653, em Itcupava Seca.

Vende-se um de' esqui
na em ótimo local me-

Um chão na Ponta Agudil dindo 320 m2 .. Preço de
no alto da cabeceim da P.;:m. ; pechincha. Tratar com
te da Rua Itajaí. agua e luz, !

•.

d ?O 20 o propr-ietário, sr. Car-mt'mn o � x ,preço ... , •. I

21.000,00. Informações com!) valho, altos da Casa
sr. Erminio S.ebastião snva, ) Royal. 2.0 andar.
"Feira Liyre ou Rua Itajaí TI. ,,-_'_,.;,.;"''''':'...,......_-c...-''...,',----, •

'2.261. >

'

...-------

A U T O iv1-0-V-E---t-'1
Cümpra-se, do ano dE' I Um bungalovf na rua)

Hermann; Huschel'. Tratar,1951 em diante, em bom
d I

com Edmllndo ;i.�uél.ler.. 113
"esta G, de. �:;rej'prel1c;:1

Ford oU ChcvroleL Pa. meSIll<l. "

gamento a vi::Üt. Traatr t I

_l1_a_C_a_s_a_C_é1_ça_e_p_e_s_ca_'_1 V E N D E S E
-----.-...'""""""----------

!.
' Vende-se uma casa no- ATENÇÃO - RifA,

:. V E N D E w
f t.. va de material muito Comunico às pessoas

f
U'i") ln'"'t '>'1' e"..ta'cl'Jonar'I'o ����:s��l��:�T���O _

��� d��'if:1����':�t::n����t
, 'J 0 _

• fi.ícente para instaD,tr gOS) de um ,radio Porta-
26 P.S" ver e tratar na pequena indcstrhl, 011 til que a mesma per mci-

...,1 imo Donto ll<H'il ofidila tivos de força mai.or sc-
mecanica. Itlformar;ôcs rá anunciada por este
l1N:te jornal. jornal. 1

A '1 ti T E' R M E D" A R I A
de Metzker e Eiedler Ltda. sito a Rua 15 de Novem
bro � 1344 - fone 16-89, caixa postal, 735 - ofe
rece os seguintes negocies para venda:

Veníe-se diversos lotes de terreno
lado do Campo de Futeból do Guarani
Norte.

situados ao

em Itoupava

Vende-se urna casa de madeira construída num

terreno de ;;'.800 m2, .Iivre de enchentes, silo no Beco
Rio do Sul, Nesta Cidade.

Vende-se duas casas ce madeira no tamanho de
6x7 cada, com um ano de USü, tendo ranchos, luz e po
ço" etc. tudo cercado, medindo o terreno tedo 40 m.

�e frente por 18 m. de fundos, sito a Rua Benjamin
Constant. Negocio de ocasião.

Vende-se um Armazem ·�e Secos e Molhados,
'�-,lcão frtgortf'co, íns+alc ção boa etc. bôa freguezía,

.: .. n '10 centro desta cidade.

I
�� I

Vende-se uma caminhonete Furgão Marca Ford-
5011 ao preço de ocasião.

Procura-se uma pessoa para dirigir um deposito
de embarques na cidade de Itajaí - S. Catarina:

Pretensões e detalhes: dirigir-se à: SIBISE, Cai
xa Postal, 321 - Lajes. - SIBISE. Caixa Postal.
213:3' - Porto Alegre.

�1��.ódo de Ocasião
.

J:
Vende-se per motivo de I
doença, um Hotel com

'\lm� e r�s.ij)urante, P?S
suíndo ótima e selecio- I
nada freguezía, localiza- I
do em 1)0111'0 central des- 1
� a cidade. Informações
neste jornal.

]nedÜ1C�O ,47�3,f)n 111tS. 2�
excelente Iocalizacão,
prêço razoavel

..

Tratar com o sr. Macha
do, á Rua Hercílio Luz,
36 - Itajaí, OL! Caixa
Postal, 131 - Itajaí,

Vende-se dois ótimos �n-
. ..

dtes, proxrmos a praia,

:

(!UA VENDE-SE
I

! I
Uma casa com um 1211,3') I

'

medindo 50x50, situada

:,'.1
em frente ao Hotel Ga-l

'

.

ertner em Presidente

,.
Getulio. Negócio até ao

dia 1.0 de .Ianeiro do

CASA - PRAIA DE
CAMBORIU'

Vende-se ou troca-se por
automovel, uma apl'ê:!zi
vel residência de verão,
em ótimo local, recém
cnilstruida, madeira de
lei (canela), bàas insta

lações, inclusive si:mitá

rias, garage, quarto de
empregada, jardim gra
mado, eU;.
Tratar com o sr. Mach':l
do, á Rua Heleilio Luz
36 - Itajaí, ou Caixa Poc
tal 131 - Itajaí.

I Um t::'lTeno di;;tZlnte .; quL
l;rue'lros da Praia de Cam
bUl'íu. Froprío p"ra arr.ozel_ i

I1'a com � 50 (le f':'�llte por
750 do fundos, tod·] 11Iurl'J, ha

.

1'0 tErreno UIl1'1 peqU€I1a ca-

I3'1 de ,aadeira e tem €ngen!lO ,

de FarinlJa. B:J.1 agua e bôa r !
E::;trada dentro da- pl"Jpreda- i !
ck' Preço 95.000,00.

rua

3D
Relifjea ESl.:clsit.)l'.
Floriano Peixoto
'fone 1407,

TEXTll B1UMENAU S. A.
.

O'TICA, JO'IAS, RELOGIOS' E ÀRTIGÔS
PARA PR��NTES EM QERAL

" ':v�stte
ASSEMBLE'IA GERA,L EXTRAORDINA'RIA

São convidados os srs. ucionístas para a assembléia geral

'I extraord nárta, a realizar-se -na séde da sociedade, à Rúa !ta
jai n.c 335. nesta cidade de Blumcnau, às 15 (quinze) horas
do dia 15 de dezembro do corrente ano, o.fim de deliberarem

I sobre a seguinte , "

! ,ORDEl\-I DO DIA
. .

.

I 1.0) - Liquidação da sociedade:

II 2.0- - Nomeação do Iiquídante;
• 3.c) - Eleição do conselho fiscal;

4,0) -,,- ,Assuntos gerais de' intceesse da, sociedade.
� Bl'urrdnaú. 2 de dezembro &.= 1954
Ewaldo Jáns,en, díretor_�er:ente.·

j
I De acordo. cem o art. 32, cornbínádo com .0' urt, 43, .. pára

I,
.itrnrter 3S disposições do art. 44, suas alíriéâs e art. 47 dos
B:3tatutos, c: nvoco o Conselho Deh"berat!vo deste Clube, paraI·una reunião a reorízar.se; na Séde Soc1al; ás' 20;00 Horas de
.sexta.felra, �c;lia 10 de dezembro de 1954, com 1.1 seguinte

ORDEM DO DIA
. 1) -. dlscutir, e delíberàr sobre o Relatório

·'oeial 1952[1954;
2) votar o orçamento para 1955;
3) -::- conter.r títulos de sócícs fundadores,

. enemérttos, remidos e eméritos;
.

�) - homologar ou não indiéá.�ões d6 Presidentl'l do A-

EDITAL
.
la. -e 2a. Convoca.ção

Procura-se pessoa com regular conhecimento de
serviço de escritório, que fale dois idiomas e seja
de maior idade. Informações no EdiL - A Capital _:;_

Sala 3 - 1.0 andar. _

. Com a déscoperta do' p��duto. TÊSTO'·.
BEX, a ultima palavra no tratãmentõ de neuro

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

Representantes. no .Paraná e Santa Cata
rina: GEROSLAU MAZEPA & ClA. LTDA.
Rua Prudente de Morais, 1.008 - Curitib'a

Atendemos pelo Reembolso.

Togid • alivIá d dbru com ugUí'ailt1'i li
, rapidez. ,

Togar-. é Indicado contra;
.

Dôres d'e cabeça Resfriados
Nevralgias Gripe
Reumatismo •�afiGa (Togal - auxilia a eliminação 40 'ácidb ürrce, Não Reree Clllalquer ação

depr"ssiv�. Os comprim!d?s de Togai dissolvidos em aguá são facels de
tomar. MIlhares de médtcós atestam a sua �tá.cla. Togai é Illedicamento
que se pode tornar com absoluta confiança. :' te', Invárravelmente ::lI'! li5 em

'qinutos procura se Int.s irar

fatos c das provldenê.as toma

das. Mesmo com as demíssõ
'1[0 fa1tarão médicos. Já toram

relacionados duzentos e oito

dica e um ·àcademlco.
No Hospital Cnitral dos

-Ientadcs, dois ortopedístas a-

lienas mantívcrarn-ss de servi- '

co muito embora a matorâa:

dos casos para um doerite só;
seja necessário uma equipe. Os

'

médicos mllítar-oa quo por deter-,
mtnação do governo f'J,ram pos-'
:tos a díspostção dos, ambtúato- I

:1':05 f' hospitais 'da União- e au- (.
:'arguias, aguardam apenas a

�espectiva requlsíção. Quanto a

oresença dé trepas militares nos

várias hospitais, se explica du- \

piamente. PrimEirc': os médicos
dispostos primeiro ao dever, de

;V€1m desfrutai:' dã: mair.r segu

k-ailça. ríão devendo ser molesta
dds pelos seus c.oliÍ:.gas qUe es

tão em gréve. Segundo: não se

pade prevcr até .que pento f'lC

'aCil'I'arão <lii auimn'S, cumprind')
.�m por a salvo a

propriedade!de posse de passiveis depreda
ções ,�liW.'tS, sabendp-§c que
for�,g extremistas estio, em

grande. atividaq';.

M
turrnà de diplomandos. partícíparam da tertuua polltica

dEputados da bancada esta'dual, que' nada de' novo oiéreceu
Os srs , PFdro Aleixo e Joa'J cronica polítíca.

de 'Lima, bem como os

VENDE .. SE
Um guarda-roupa usado
em estado de novo, por
preço de ocasião. Infor
mações na redação des
te jornal, com Agenor.

sabem muitas vezes dizer
vêm. Agora, tratemos de modírl
car o quadro. Se- é o senhor o cano

didato. que o diga, de medo aber·

to, ao diretoria fedêr:::l, � pEça 'lhe

que consulte os diretorias esta·

duais. Se ele, estivcl�m de aeo!'

do, iremos manipuhir 3 sua fórmu
la ou' outrcs· partia6§. qué s� dis,

p�r�m' â �arl!har concsco, com

do tríssilicato de magnésio, o Lab{)ratório Licor:

de Cacau Xavier, aliando à teoria a sua longa

prática de fabrioação de concei1uqdo3 produtos

farmacêuticos" iniciou a produçãó do Leite de'

Magnésia qomposto, o remédio ideal para os

�� j, ��!':'I" .
• 1

., no' , ....1
maIS râ,pldã @ maIS pro,·. ",�. �.a,

Magnésía Composto é encontrado

D
MaS, se for pOssível o enfendi-

TERRENO NA PRAIA
DE CAMBORIU'

;:;c de votar .

Precisa-se de uma pe:
quena nos arredores do
CentrC'", de' preferêncía

([

INDUrSTRIA 6RA'fICA SANTA (4TARINA·S� I.
n·, IN' G R·A fi

Alameàà R. Branco, 865 - Blúfuenau
Caixa. Pos'hiI; �44 - Telefone: �244.�.

Al'te:mtos -de papel e papelão, cadernos, Oldernetas,
carimbos de, .b.órrachá� cartonagem, 'EmcadernaçãQ, paut?

de pa);�el (tipo sanfona)' com impresSãiÚ, e 'l'L

I A deÚll{acla
.

inÍol'maçã,)

I vi' m "eb!Úpallmid� de mal'<l-"
vilhosas fotografias é de um

I gráfico que r.epresenta oS prin· )
cipais prOdutos dO país. .

I �·=:::�==;;:,:;::=�""::::::;=�;�:;:;;;;=:::;:;:s�;;a;s��::::;::::s:�;:::::::=:;;=:;;:;z��:::;;�.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



...

PEITER Filial

E a senhora encontrará a maior variedade em

artigos de Natal e a maior euleçãn em vestidos
e custumes insprados em modêles tipicamente
parisienses !mra vresentear as suas amizades e

á sí pró-pria nêste mês festivo de Dezembro !
Aproveite estas ofértas de Nata] da Casa Peiter
Filial e compre tudo o que a Sra. deseja a Preçes
de F E S TAS! •

VESTIDOS CASEIROS DE ALGODÃO em xa
droz, listrado,

.

estampado e côres lisas desde
160 até 298,00

VESTIDOS PARA PASSEIO OU TARDE
"$'�JI1;<��

€fil Chantung - côr�s'-lisas"·... .,. ... 420,00
em Fustâo '" ,'. ,.. .', ... ... ..• 355,00
Novidade Everglace e Catalínn, em Iis.,
trado xadrez e estampado '" 560, - 650, -,- 790,

- 650, - 790,

Já é uma tradição da vida blumenauense c amprar ,pre-:,"
sentes de Nalal na (a S ii P e i I e r F i I i a I.

_-.'lO.

o MAiOR SORTIMENTO DA CIDADE

EM ARTIGOS PARA HOMEM•.

*

(} om p r e com antecedência para on�,

COl1tral\ "EXATAMENTEn o objeto
desejadD

.'

SHORTS

SCHAN'rUNG ., 115,
.' •. 145, - 160, -

Desenhos Americanos 150,.

Roupas esporte
Confecções Saragossy,

CAMISAS

Rayon ---:-. Em. côres .;
.
no, - até ;350, ---:

Linha - branca e côres
385, .-:

Fantasia Havaiana

,
.

.-..... ;>-"�-..,,.,""""""��.....-...�..... "'q-..,._ . ..,.,,,,,,,,,�

GRAVATAS

Bayon 17, -
35,
60, -

ii 115, �
120, -

á 190, -
';

3Q,
Seda Mista

Seda Pura

TAILLEURS DE LINHO
660, -750, - 930, - 1.100, - e 1.500,-

E MAIS ... VESTIDOS DE GRANDE TO!ILETE EM TAFETA'
����

SEDA PURA, DE NYLON, RENDA, ETC.
'P I J A MAS
Lisos, várias eôres

135, -',
Cambraia llMR

'

160, - a: 250,' -'
Tricoline ,�20,....;_ ,,'

á 420, -
.

Seda .... 350,-

. Saias em linho, ralia, faile clriquissimM bordados e plissa

.dos, desde Cr$ 150,00,

di
Máilots'

Blusas de Opalar desde 65,00 lingerie, combinações
65,00. Completo sortimento em roupas de praia
"(atallne" e "Neptun o"

RA Il E'
. WASHINPTON, 2 (lVIeri- r pório de riqueza que tem pers- I circulação mundial "U. S .

díonal) - "No Brasil se está \ pectivas ilimitadas, segundo I·News ond World' Report".
desenvolvendo um novo em- afirma a revísta amcrícana de I Num artigo que 'ocupa cinco
����--------------------------------------------------------------- -------------

l o refrigerador
mais perfeito
iá produzido

,.

no pais

Facilidades para pae
gamento a prazo.

Venha apreciar em nosso Salão
de Exposição a beleza, a

perIeição e a extraotd1nãri&
utilidade do BRASTEMP

SUPER LUXO - um refrigerador
completo e definitivo, para
o eonfôrto do Seu lar [

Adquira o melhor. para
sua inteira satisfação.'

é .'Super laxo '.
Mais espaço útil - 9,5 P�s.

• Amplo congelador, com espaço. pare!

guardar alimentos a serem congelados,
olé� das gavetas para cubos da gêlo.

• Bandeia de degêlo.
• Porta funcional com prateleiras para

ovos, frascos e garrafas.
.. Acabamento interno em porcelana ti

prova de corrosão.

9,5 pés cúbicos
«I Prafaleiras.l'$movíveis, de acabamen

to . clI1odizado, oiustáveis em várias

posições.
• Gaveta de alUMínio para carne.

..

• 2 gavetas de alumínio que recebem
frio úmido,' para CI conservação de

frutas, verduras e legumes.
• Compressor .do último modilo, norte�

americano.

.. Silencioso e de baixo consumo.

l5
ANOS DE GARANTIA,,;,, SOB DUPLA RESPONSABILIDADE: 1- DA FÁBRICA,

PELA ALTA QUALIDADE DO MATERIAL E suA LOCALIZAÇÃO NO PAiS. 2 - DO

CONCESSI�NARIO, PELA ASSISTI:N� .ESPECIAlIZADA E INTERtSSE E� SERVIR BEM.

,

' Vlsltemnos
P R O S D () ( I M O la A.

Rua 15 de Novembro,
Importação e, Comércio
900 BLUMENAU

Tricoline ;', .. .. 95,
Cambraia de Linho 595,

, 'Trícoline Sanforizada
desde �. '. .

.

.. .. 195,-

UMA MUNO'IAlFRO T
I

páginas da última €dição da em cujo futurodeposítam con d- neve l}i�jses Iatino.america, des e onde existe um .índus,
,menciOnada revista afirma-se f'ê.nça' - afirma a revista - nos, seg'j,indo se calcula, o trtal lsmo crescente,
que o Brasil algum' dia "figu_ e Isso se �tV,� em grande par- Prasíl terá uma população de 'íl:sse crescímerrto índus,
rará entre as grandes .pctên; ,I� ao robustecímcnto da eco- 100 milhões de habitantes em trial existe principalmente ao
eícs mundiais". O artigo cita If!,:'rnia"

.

1980.' ! redor. da cidade de São. Pau,
t o fato de esta aumentando o A citada revísba :dá alguns f "A maior par;e da popula-

'

lo, que hoje ecnta com tres
interesse dos h:mens de negó, dadrs para Ilustrar sua infor-I çãc brasileira se encontra nas
cos norte-americanos, os quais p',.ll!-,ãtl: , regiões .altcs situadas ao Sul."
aumentam suas inversões de "O Brasil cobre uma exten I do pais, que ccnstítuí a zona I,capital' nesse país em 10 e a- são tão grande, que existem I � redutora de café onde se

'

té 20 I>�r CEnto por: ano. No_ ,regiões inexploradas, I concentram as príncpais cida_\vos capitas estrcrigelros, pro ,

, O Brasil é maior que Oi' I
-

venentes principalmente ela' Estados Unidos, , ,

Alemanha Ocidental,. con:"�. i _

"As riquezas minis ruís são, ( A R G A Snnam c�eg;::n�o, ao pais .e Crl_j tao var1,adas que S�la natureza I�� ,1Kvas atívídades mdus-! e magnítudc constítuem

g�an-I Para r::lo.rbnop"I,·strrats I de mistério. A lista ele mme, � Q r lU v

'05 i""Tersionistas dois Es-I rais que se encontram n�' Bra
• v .

.

'I e Ih '1' • d Expres�o Blulll;enauense Ltda.tidos Uuídos continuem In, l SI s� ass m am a. ista
.

e

vertendo seus capitais na país, um hvr;> de .gealogla�. <;t P}IS, I,tem. alem disso, d.:pOSlc.S UE'_
.

.--------------- i trolíferos em mãos de hábeis �����'?ii'�'������.����::.;:���:�������,,�.. ���_�=�,=::���F
..
0 R D � especialistas, I

�
..,i'qI.ÇM�g;mN�?i._�l����.}]���!m�� , ";

! "Ext,ensões· i!imiiada::; de I .-:: i .

.

.' ." . "

PEÇAS LEGITIMAS perren? que nao conheceram I �I
.

.. "�;'" '.. ,.:! ",�"n:;r,.,?,.'.,;,,,;..,,.j;,,,.,,;,, .. <.,.;')

t
o

�,;;�o�rescet;te potenc�all1U-1 �I .' �
Rua 15 de Novembro, &'13 ,mano, O BrasIl tem hJJú 57

{ �I .,,,

i milhões de habitantes, .o que I ffJf
-------------' i corr.esp�nde à população total

I �I
I aS Nossas Indú�trias_1'1" "s;j

Blwnenau tem todo' ':!. dir-eito de ufanar-se e tei' orgulho I i�das suas industrias; contando que a nossa cidade é pequena ::;
e de poucos habitant?s em comparação 'lOS gl'andfs centros II�industriais, inegav.elment,e a proporção é a .. nosso fav,: r. CCn_

• 'E�siderando ainda a superior qualidade dos produtos aqui

ma-I' ��nufdurad'os é compreensivel que 'Estes g.ozam {ltima fama �,;
nos c1i:'mais Estada:s. Assim sendo, seria justo e de propri'J 1,"interesse que a po:pulação blumenauense desse �cmp"e que J_;<
:for possivd a prefeI'lencia aos pl'odutos aqui iabricad8s, I3t;) I' II�não seria bair:srrio ou regionalismo,. não, ao c'vntrarJ.:c é ur!:êi

I�propaganda que se pr.opala daqui para fora e torna ,sé:mpré ei1ma's acredit'1dos ,os produtos locais. Agir assim não é egcis_ I �
n;':', é pru�encia e saber proc,edter a negoc�.ar; pensan�') m:- jtJ,sml ml.õnclt!n'tlmos com!:) e:l!1emplo qUe aUlligo,S qUj:! VJ0l:'all1 ê2de fera, nos falaram que encontraram em São P.]ulo umas I ,

oUmas bebidas qu.e são fabricadas :em Blumenau e chegandO
,h

aqui não encontraram estas n;:!, Hotel (l,onde estavam hos!nda_! ."

dos, ora, is:o é uma falta; verdade é que sobre os gostos não i
se pOde discutir, cada um tem a sua pr.e:fierencia, mas Os Ho- I
tzis, Bares e RestaUl'mtes deviam ter á dispoSiçã.o dos fre
gueses, .!;ie1:í menos juntas com prcduto.s .estranhos, tambem
produto local.

.

, Para verifilcar estii omissão pl"ocuramos o gerel1te da
firma "SOLAR", pois ,é desta que nos falaram; ,stc n�s in_
formou que re·,lm.ente c' consumo em Blumenau deixa mui'..:
a desejar e certamente não será por causa do preç'l nen, por
causa da qualidade, pois, a produção é .vendida facilment; ,em
'outros Estados de maneira tal que se· krn()u n€cess,n:o de
ampliar consideravelmente a insta�ão, duplicando a pro_
dução afim d.e poder satisfazer' os. pedidos que vem de outras
10calid>�a:e9. e entre estas especialmente da Capital e do
In:erior de São PauLo, apesar que ali ha .grande concurr.encia
naci,onal e estrangeira e aonde muitos Bars e, Negocios cOm_ ,

pram mensalmente 10 .e mais duzÍlls dl3' bebidas' da fabrica

�'"SOLAR". O proprío Restaurante do Aero!)orto GONGO- . ':
NHAS .em São Paulo vende preferencialmente '. ':C:nhaqu2 ,",

S' l'A C ... . 1\a
:

SOLAR" de Bhunenau, o que nos foi provado. FabrkBs eh' !, �� �. . Om e''''''' C''· 'li "1 .P� O 11 n n: .

diversos ramos cOInprarri. produtos "SOLAR" para Brinde', i l�� '.

�
:. ,.;/1. .. ' .

j. 'I.,A. fi e ..... JI,m� .. #I,n

1�:l���S i:���:ie� iU:;uEr�ãol �l�e�SJ��e�r:rap���lq���d�: II� ,.,' Rua 15 de':Novembro 10" ·S· "O:' ,

·I�"'·.de. A firma "Solar Indústria e COmerc10 Ltda;" c.ontnbue __ :, ..... '. i·' .' .'
,. .

.
'"'

dJesta :Êorma para firmar mais aindr). o credito e reputaçã,) de .�, ....,.
.

.'
.' '.' .'.

.

.

.

.

-

. .' ..l rrÍJdlJ.t(l,� blum�mmens"", Q Que iolgamos .. l'Iodc'f cOllsi;:d:rr. I ,�.Jit�LliTlÔll�1D'a)1jth]mVtUy{i)W'6)'W[í)1If6\'t'A)lIf'{í\VIf)Vd\VQ)'t'f;)W}f'Oyt)'f't)11t'6ii1h(_tKf':OCt1�.
4)_ _

milhQ,�s de habitantes e se
encontra. entre as cinco prín;
G:pais .éldades do Hemisfério
Ocidental" .

A .revista diSse 'QUe o cres;
.:Conclul na Z,a pllgI-;'a letra G)

,

Casa do Americano B.A.
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Em uma recepção ou festa, €-

Iouvirem
as cançãozínhas,

vite atdrar-jse Jl).O "buffet" lc"o poesias e as proezaS que 'JS seus

que é servido, Se os outrso l' ;filhos aprendem na escola. Full

fazern, maior a razão para es- pô às visitas e às crianças este

peral' um }:QUCO que a turba fa inutil íncomodo ,

rnélíca se aaclma e só então a- Não grite com a criada lIa' te

m r e te s

, ;

proxímar-se.
Se em férias

das crianças, por respeito à mu

ou em -viagem lher e tambem as crtancaa. que

(_,�u 'o .. H:!) ""'(0'1, C!,J c,p,,,, .... t,lotQ1.
"'Olf'\"� " '.!..lA rnG l>iJ'\ftit;:l't.t

• \ ..."..... '!; f �� \...... n .. "" •• !,n

ocupa o quarto com sua amiga,
não esqueça. de evitar tudo o

que lhe Incomodaa-ía se; a outra o seu .futuro.

'J' :E,izesse: deixar as suas roupas

aqui c ali pelo quarto, 'usa.r o

seu pente, as \Suas chinelas. o

seu roupão, demor-ar-se "dhntc
do espelho quando tambcm a

outra tem necesstdade dele. cn-

üher Q quarto de Eumaca ele

cigart'J ou ler até tarde rhl
noite,

A' mesa nào brinque cnru ( ,

talhEorcs. Não empregue palitos
faça-o' naturalmente. cobrindo ;]

boca com a mão. e nãu C'JD;C1

quem �.stã fazendo urna COIsa

mi. feita.

Nãu oba-ígu« as suas visitas a I
�"""�"RD__�.

F O R D
CAPEÇAS LEGITI1VIAS

Casa do Americano

Rua lã de Novembro,

----------'------- ..�-�------------------.--------------�,�

;���;��ii�����i������iig��;�;��!������;.�����i�;�'�e!��i.���;��.��!�����j��;�;�.�������;��!.!

� Indicador Pro'fissionall
o. C!

�� DENTISTAS :�
u. .. , a.,-

�! DRA. RUTH DE BORBA KAES'I'NER �!
:&� - Cirurgiã _ Dentista _

�'!

�� Consultas díárfas das: fi às 12 horas e das: 14 às 18 horas ��
'l� _ çmONTOPBDIA'l'RIA - Terças e Sextas- feiras �i
�ConsultorlO: Rua 15 de Novembro. 1502 - Fone 1730 - BLUMENAU ��

I I
I R PROBST I
oe

- Círurgíão-Dentista - c�

§� Ao lado dos Correios e Telegrafos - Alameda Rio Brau- !t
o. co nr. 8 _ BLUMENAU C!

B -b
'iI: DR· VICTOR C. GARCIA i�
�� - Ctrurgíêo-Dentísta - ,: iJn13, semana
�',l Rua 15 de Novembro 1392 - 1.0 andar - Raio X - Fone 1694!�
� �
��o. DR. EGON GREUEL �.�•.'
_

_ Cirurgião.DeFltista _ é

�� RAIO X _ Rua 15 de Novembro 1166 1.0 andar t;
�� PREDIO: FOTO HUGO ��
*� LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS �
� ELLINGER :�
� Rua 15 de Novembro nr. 592 - 1.0 andar - Nos altos da Far �
� macía Sanitas (ex-Ellinger) _ BLlTMENAU - Exames de��
�� sangue, urina, fezes. e carro, secreçes, urodiagnostico da �
�� gravidez, culturas, etc. • ,,'t
� � ATENDE TODOS OS DIAS UTEIS _- ��

U'
-_....... u._ ---,

M E D I C O S
.-------

K l
�� HEMORROIDAS _ VARIZES _. e ULCERAS , � I S......5--;-;--;�"i'i-;-;-:;-.;;""';;;;;-.;.;;;;;;;;;;;;;�;miR__� & ã_::�.·
�� DAS PERN:"S: curas ,\!m operação. - Dtspepsias, Prisão de�� i
�8 Ventre. Colites, Ufcezas do Eatorrrago e Duodeno, Disehterias,� 1
.! Amehíasa Intestinal, F'lsaüzas, Fístulas, Coceiras do Anus. � r
� �

�� D�" ARY TABORDA. P (
�:ol CUnica Geral de AC1U.tos e Crianças _ Consuítorto: Itoupava ..�

�8 Seca - ELUME;NAU. - Rerario: das 8 às 12 h"'ras. ;:
� Residencia: Hui Preso Getulio Vargas. 143 _ Telefone: 1l6(),�
�j '-------riR. CARLOS GOFFERJE'

-

�--

Clínica Geral :.... Cirurgia - Hospltal "Santa Isabel ,,"\� Atende chamados pelos fones: _ 1191} e lil33 := jp� DR. o. R� KRUEGER .�

,�] Doenças de Senhoras e Operações. Raios X _ ConsuItor!o·.� I._ Hospital Santa Catarrna, - Consulta: Das 9,30 as 12 horas e ��
�� das 15 ';3 17 horas. Residencia: Rua Marechal F. P.zixoto,

253�;,'*� Fone 12:Hl _ (em frente ao Hospital Santa Isabel) �.

�� DR. 'l'ELl\1:0 DUARTE PEREffiA
-

:i
�� CLINIC.A GER0L - E!spcciahsta em Doencas de Cr iança i:

,.Consuttor ío ; Florl.no Peixoto. 38 _ lo andar _ Fone 1197"�� Hc_ideneia: Rua Paraíba. 171) - Fone l(}H �:
��- DOENCAS DO (;OItAÇAO

-

:�!
r.� DR. CllRVALIIO ��

�.. Cl!:letrocardiograrial Av. Rio Branco, ti (sobrado' _ 1\0 Iadr '.j 1
�� do CillC Busch - Tratamento de neuroses - (Pstcotcrapía) 3: \
ll� MOLESTIAS DE SENHORAS �, I0$ �.

�" DR. RENATO CAMARA ��I�: Doeriens Jntc:rlws - Operações - Ondas Cur-tas :�

!
��, Consultóri ... a R{1a Nereu Ramos fone �� ".i"_I_IfI!*1fi"'''''I1!!lõl'''IIII!Il!!lllllJClMlill_lfillJlll'''�_�'õi7;_d !Il!'I!__!I!i\l!� �__�"I
� 1�6 �
� �

�� DR. GERHARD HROMADA �l
�� F.speciaIi:ta en� alta Cirurgia e- doeaças de �cnhoras Con· ��
�� puitas no Hnspltal Santa Catarina _ D:::l5 9 as 11 e das 15.3{)., I�� �1S 17 hflr:l'-.;_ - ELtTl\1ENAU - Ho�pital Sa.nta Catarina ��
�� DRS. TAVARES e HEVSI ;ij�� INSTITUTO DE OLHOS, OUVIDOS. NARIZ e GARGANTA r.�
�� Rua 15 de l�ovcmbro. 1133 - 1.0 andar - Consultorio: 1232�i

I,� Telefones: Dr. travare::: 1461 - D_r� Heusi: 1677 t�
�t) �
!"� INSTITUTO RADIUM �� I
"" r:.

,�� DR. A. ODEBRECH'r �� I

�� Radiotcrupia - n"ios X _ Fisioterapia _ Metabolismo. �)\ \
@" Hcsid'oI1'!ia: Rua 7 de Setembro, 15 - Telefone H41 ,�!

t�-� CLINICA DE OLHOS �i I
�. OUVIDOS - NARIZ - e GARGANTA - do ;;;,.� DR. WILSON SANTffiAGO ��
.tt Assistenle da F.ael.tld�rle de I\'Jedicina da Universidade do Brasi].� ,

'.....,�-,
Con .. ultas:- l;{orario. das 10 às 12 horas e das 14 às 18 hora'"' •• ,

,

COtl' ultôrío: Junto ao H(��pital Santa Isabel ��

�� ADVOGADOS �?i
�� DR, ADEMAR LUZ H�I
�: Atende em qUalqlll;;-;;-O!;;�����Di:>stado__ Residencia: Ru�:'�
r,; Paranfl, 8 � Fone 1602 _ Escritório: Rua 15 de Novembro�!
�. 340 _ Fone 1601 _ BLUMENAU ��� �

��� ��
�� DR. JOÃO DE BORBA ��
�� -- ADVOGADO _- ."

§* Escritól'io e residência à rua XV de Novembro, 908 _ BLU.�
�� MENAU _ 'Ilelefone 1560 ��
; �

"" DR. HERBERT GEORG ��

Ili EscrjtóriO:--H:?e{'o�tR� -=Blumenau i�
� �

I DR. G��1;b�D�E�ES i�.
�.·i Causas civeis, comerciais, criminais e trabalhistas ;;� 1

" Escritório: Alameda Rio Branco nr, 6!l-A Ao lado dos Telegraio.�:O:'
� Residencia: Alameda Duque de Caxias, 106 _ Atende eha- ��
�:.: roados para as comarcas do interior do Estado, ��
�, Fone 1710 - BLU1'<1ENAU - Santa Catarina �;

I M A S-S-A�G E N SME D I (IN-·jffs íi
Poa.' HILMAR 2Z601E.IIRER �o:�.:Rua Dr. Amaâeu da Luz,
�l; 2a.; 3a_; 5.3.; 6a. 8 - 11. ��

O I'1i! HORA MARCADA ii�

U·- I! ii n e - - n U R c i a
.

� UL1UER LAFFRONT f: I o ànel nupcial é simbo.lo • us"á�lo porque consideravam; �e!�). n� �a.:ede ,ao. :fvn�o I�� Rua Maranhão nr.•2 - BLUlÍ;IENAU �� do compromISSO a que se .0- conferia poder ao ma- \ Jo�s atmarws eI�lhutid.us. (te
11 DECORAÇõES HEUSI �*l brigam reciprocamente o 'rido, do que ,tamb�m parti-! �o�:� . 1��fulIdidádet para.lê.. Engo. L�iz P�()(!Opio Go�es - Decotat!,or: Rubens _Heusi �;! noivo e a noiva formalizan- cipavn a mulher embora! "l:...�. �r "'S ll,I�ças .�� :roup.�
�ii Engenharla, Calculas. PrOletos, ConstruçoPB, To,pografla. De �� ,

. , ntJl'zadu' no banb -

Os a-�� corações, PUblicidades, Rep:r;esentações, Cer!'lmicas, Reneto�;,: do ante a saciedade o passo com certa::; limitacões. Pa-I ';';_ fi
:,.'

o•.
_.

ll� r.... Móveis Funcionais, Revi�ta5 estrangeiras. LO: ,_ ••

1 -t' o· " ." ,

boi í paJ.·�U1(;" sanitarlOS estão �.
t. Alameda Rio BrancO' 86 - Telefones 1074 _ 1'687 - Blumenal'� InICla para o md rnn 1110,· la cs ron1anos, ela SIm o,

lt
"

-

i,�;��;���!ti�i������'�����:;;�������;����j!;�;:;-:.!�;:��i:'������� Os hebreus cühleçaram � �l� leald�de e era .cGloca�o II ���r�l�orc que fica atrás da
�·�tmmm!ilummrunnmmmmmmmnmmmnUlmUl.uunmlllumUJmunmnm;�UIHlllllllllltf 110 tt:rcdelro dedo df.l mao. lJarte .

<lestímlda a du�l..�
::: �,i esC1uer a, porque um nervo! . , .

,-
'44�_

I Doenças Nervosas ê Mentais I
desta vai diretumente ao c�-

e separa-

� CASA DESAUDE NOSSA SENHORA DA GLORIA' ii
- -
- -
- -

�
ASSIST1l:NClA MÉDICA PERMANENTE A CARGO DE ESPECL\LISTAS

ª:f:i ABERrrA AOS MÉDICOS EXTERNOS !:
- -
-

ELETRICIDADE MÉDICA � REPOUSO - DESIN'i'OXICAÇOES ª
;;: ALCOOLISMO - TRATAMENTOS ESPECIA1.IZADOS � ::

I f\voBrÚt11t MllllJWZ d[� !lodm Nr, I:H'l �-- 're!f31m.!� 1M. � U � � �

� �l\fDW;"fmC{_l TELEGHA!:!!t:U: '!PS1Qt;n!n�1\ '<o, ,I
ª CURITIBA --� FA:aâ;�A· §
....

-.d._-�SS!l!.í__. ��1U!!_!m.'l!Uq�__!lDP'tlI� ._�-�_lIIIMIdilmuUl'ug.;

RENUNCIE o
Não esmalte as

RElO'GIOS DE TODAS AS PROCEDENClAS

jorlAS� DE PROfPfUA fABRICAÇÃO

orsrece por

RAtRElOJOft'Rlft CE
d e

HAUOLDO I-tEGmm

Rua Ploriano Peixoto, H5
Cp. 439 Tcl. 1639

Para consertos em geral procure sempre U

melhor organísação técnica do estado.

��:==-:::!��;,.:":.;�
----��::r_�_....;--
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X
de 1 x O favoravel ao àlvi·rubro, tento de Carvalho 'Renda-
exibiram à mentar; " Não resultou em

'qtte afluiu (a bola -foi de encon�ro ao

:!o. est?d.io d? Eai:cnda). sabado--à
lÍ)jtl3, os conjuntos do Oltmpíco

Titac"'cntes de I{M;>i. Pouco
de aproveitavel

da
qüc prcscn. '

na Alameda RIo Branco

,'ujl) transcurso deixou a dese
jar. carctertzande-sn por uma se

rte de jogada',;; cu-radas c c'"nf'l-
Ias de parte ;;i_ pa,l·t�. {
A tal ponto chegou <li mcnoto

nia do embate, que no intervalo
do primeiro par? o segundo
l empo vâríos foram os espetca-;
",:01""'" que deíxarm a praça de

!'BV)l·tC:1 ·aJvi-ru'>ra. tão deccpeíc
'lodos ficaram' com .) bate-bóia
viste, nos 45 minutos Intcía.ís de

luta. !lI

nada

A e'lujpe local. combatendo um

:-;dvcrsário de Pf:l'COS recursos

! éenícos mas muito combativo.

cumpriu ntuação decclleionant",
de <íu!llid�dc identi�ü às que vrm t'!presentando no campeonato cta

LBF. Pre�hminou !lo, maior pa:' ,.
te �'a.s aeões mas a. der:Ol"gaDl
zn':t�o e� s���,; diversas �itiila:;; J
r'Ji total, Não estivêsse Dalmo

tão atento, na def€'i'a da méta
alvi#rubral estarfa (I Olímpico P.'

,uargan(,,'. agora, um empate ou

mesmo derrot-, já que a vanguar
fraca

Empataram em dois g'.)aiG, na. ton, Antonio e Arlindo; Isruar.
tarde do ultimo, sabado. em ,I Ari e Nelson; Saul, Wilson, 1'1:1-
match levado a e:(eito na

Ala-'I ta.ir e Ge:rhardt.

l11.ed,a Ri.O Branco: o� conjullt�s Aos 45 segundos dI'! �'Jgo' foi
de juvems do Oürnpíco e PaI. :naugura:do o placad por íntcr
sandu que estão decidindo peío I médio de SérgiO cobrando uma

eístema de "melhor de quatro I pena máxima.
'

pontos" a põsse d-a titulo do
'certame da classe organrzado I Na fase. deradeíra, .aos. 7 mi-

:pela: L.B.F.. I DUtoS. consrgnou O Olfrnpfco OU

i Lro tento. o qual tevro comO' au

O resultadO' do: prélio ülVe; SR-
I tal' o mesmo Sérgio. Nilo. tres

001' de vitõda para os brus- i minut-Js mais tarde. descontou

qüensês; pO'is a equipe local. a- i paxa 0'5 visitantes na cobrança
.......lIíIilillí!lIi_..ÍIIíIII....IIií.:.&" .I!!!ID, 'de ser apontada COn1,O fa', ele outro penalti. cometido pelO

Nodta cheg·.}u a estar vencendo nrqueiro Djalma. O ulti'mo Iroa]
'por 2xO cede'ndo, ainda aos aI" da tarde '?\Il'gj" �8S 39 minutos
vjl've.rdE:'S o empate. ''luanc�·J. Ale:::",: atiroU fracó, dcs

;' Preliou o Olimpico com Djal- l<)can'lo completamfnte o
.

ma, Lelé e Edson; Silvino, Ben- mão ah'i-rubro.
tev! e ]?'inga; Pa.raná. Bado, desempenho

IGuid'!J. Sergio e Becker. Silva, apitado!'
�1iiíiI �----III!iIi.iiiliilíiiiliij.l Pelo Paisandu jogaram: Ayr-

Representaule: 1:t.'unidus West
Ltda.

,

Rua São Paulo, ,3922 - Caixa .post'al, 599 � j,

.toupavo-Secu - Blumenau - Sta. C .turinu.

naffs e Cia- Ltda, Caixa Postal, 2H

FlorimlOpolis

Alimenticios Nelide Ltda. - Cai
xa.· Postal 11. Joinví1c

,L

t

Aí vã:- os reslll�ado�� cc�no

se",
Fl�unengü 2 x OL�rla 2. BOl1:;uces- i

manalmente o fazemos. do futebol 50 2 x B?ngú 2. Bot-lf�go 2, " por-l:1e sába('" e dO!:liPllo __

ultimas cm, tuguesa 1, São CristaV1ÍÍo 2 x Ma
.10SS0 ESt9do no país e exterior: dllreira 1
SANTA CATt,RIl-lA MINAS GERAIS
Em Blumen:.u: Olim9ico 2 X Em E. Jicrlzonle: Amél'ica 2 x

Pa.stindú 2 IJUY�lÜS. sáblldó à tar- Asas O. AtIetlco 1 x' Crlizeiro O.
'de. o,llmpiéo (a-pirãhtes) :5 x FOr_ Em Sabará: Siderúrgica 2 x Set,
·,on c Luz O (,ilhadu â n�ite), oHm-I de Setembl'o 1

pico 1 X Tir"dcrit�5 de; Ihjái O Isá·· Em E. de c'oeais; Vi1� Nova 7
"nd;)' à noite). Palnleiras 3, x Pai-! x Metaluzina O.

.;andú, {) {<:spir�n�es'. Palmeirã; 3 Em Juiz de Fera: :!:port 5 x V�'l'x Pais3ndú 2 (profissionais). la11te O.

I Em Brueque: Atletieo Renanx G lx União. de Timbó O laspirantesl. f.o E1i:TERIOU: . .'
Atl?t}eo Renaux !l x União 1 (pro_ Campeonato Uruguaio: PellaroI I

fissionais). 1'1 x Danubio O. Cerro Porteno 1 x I
Em flodeio: No,clonai 1 " vasto) Liverpool 3, Wancl'�rers 3 ." 111;-"

Verd� de Bh;menau 4. r:::mar .2 .: Ri"er PIa1e O :x Defen-lEm. Joihvile: C2xhs 2 x S. Luiz 1 SOl' iL
,.

.

Eq-l :Fpolis. AvÍll ;; x C. A. Ca�, EM ROMA: Seleção da Italia 2 i
'tarinense L Seleção da Argentina O. !

R. d. DO SUL
Em P: Alégre: Cruzeiro

meng-o de Caxias' c.i-j Sul 1 {sába
doi. Gremio 4 x .Juv�ntude de Ca
xias do Sul 1. Nacional 2 x Força
Luz 1.

PARANA'
Em Curitiba: Ferroviál'io 4 x

,Guarani de Pónb .Grossa 1 (sábado)
Em Monte Alegre; Monte-Alegr;,

3 x Agua Verde da' capital {l •

.Jacarezinho 2 x' Britania O.

S. PAULQ�
Na Capital: Palmeiras ,3, x

presentes,;
ainda bastante antigos, que

cOl'Liuad'ós C! tapete,.;. etc.

Santos
de Camp.inas 1.

Em Campina�; Guarani 1 x Pai'
iuguesa de Desp. da' Capital O.

Em Pir::{licaba: XV de Novembro
1 x Liliensc de Lins 1.

Em: Pres'- Pruc:entc' .1Vfarília de·
MariliD. 3 x Pnld,mtina O.

Em S . .José, do .R. Preto, Améfiea
13 x PDulista de _Al'araquara O.

F.:nl Catanduva.;· ..TtlVenhts da c;·i...
"ii�.t J X Cc!1Jl1.duv;; u.

mo DE .lA�-m:110
No Distr. F�édera!,. -,
i '" Canto, do'-'Rio::l' (�ábado-. Vás.

- "" rTl' 'Ght!1n 1 't, :F"lmJ1Í!lf'n�f' 1

-,.. •• ,';'< , .... -

•

'o

gOll, ,'lessão) porem servíú para "a' Ç',n·"lho Brancliio), Ninha, Hei
tra- ; cor-dar" o publico e faze-lIo vi· 1',), RC'né C- Nélinho (Nicohtli't.

I>n,1'. Tiradentes -' Chico. Ari ü

SUl'g!u o uuíco ;;0'" dn I1!1i. i Nunes; Fucks, Carlinhos e Os-
te aos rs: minutos da prfrnc Ira J cal'; Chiquinho, ICo: Kr,w'Se.
d:.])". r:',nê cobrou nzrn um es- lITol'gada e AgeM!' (Ara0).
et'nteio, da ponta esquerda c

'

quando o couro caiu dentro "ii

pequena área tlradcuttna. mn.n- 'A E f Iclou-c Carva.Iho as malhas guar
n cclda.s por Chico. com o "" cê

I qucrdo , retamente ligada à cir.
\Vil;_',)n Silva nà o encum "ou . euíacão (10' jornal. A NAa

I
<jificuJdfid"s pnra dirigir com a- I (:1AO é O único órgão de
certo a contenda. cuja arl'l'"caUa- Il'Íl'culação diária que pe_

.

'lão SOl�1Ou c-s 2.682,00. Os as i netra na maioria dos Ia-

Iplrantes do Olimpico triunfaram I res do V'ale do Itajaí.
=obre � repres�ntaçiio à!) Forca

Luz por 5xO. n·) match preüml- -:::::-��-_.- _...

I
nur e 0-'; conjuntos, na luta Jll"n

I I 'y ft 9ctpnl, alinharam da seg'uinte ma r·, ,

l'uOiTa'; . RA 'lHO JARAGUA LTDA·
OLIMPICO

.

- Dalmo,
_

AJUCl I' . Unu Vóz Amiga em •

• RubeniS; NIlson, BranllhD Ar- Seu Lar
'lindo) e Puchequí nhn. '!Ja'·"o�:, �._--_....._-

Um 'produto do

lA�. UCOlt DE CACAU XAVIER

as- B
em ação em nosso loia'

Vaja o' que a BENDIX tconomal

faz para Você:

1'AUTOMÀTICAMENTE, enche-se
de água; no seu nível certo e tem-

.

peratura adequada. quente e fria.

2'AlJTOMÃTICIU'\IENTE, pela sua

ação agitadora; lava suavemente

sem prejudicar os tecido",

- SAUTOMÀTICAMENTE, esvasra

se para enxaguar, sempre em água
limpa, uma ou duas vêzes, ii' sua
I'otltadc.'

4- AUTOMÀTICAMENTE, ames de
cada renovação ue água. eMrai a

água da roupa, pelo novo c patcn
resdo processo II vácuo.

mensais .• ,e mais
estas vantagern••
a BENDlX Econemo! nó"

necessita iixaçao ao

,01D nem instalação "'l>Mi"l.
TrClbalha com qualquer
pressão do. ÔSU.c1 e bo!;t«;t

ligâ·la em qualquer ";;,rn.ift·'l�

para que func;ofl"
CDm tada �ficii"ciQ.

r
1 BOLSA HEXivH DE METEXAlOY

r!J1f'lole e�clv�'"c da B€:NDtX, garan·
fieh,:.- pbr !l (lIIOS - QÚe-. am !it1av�S mo�

vff1tt!oIC!; o v6�u'�r tiro a águe do roupa.

dc�ot� de- cn�aUtH,ojtJl �'i!lm QHlorrolgr,

.. f,'lll QuebreI' boto�)i, (,llvoJ"Icndo $UQ\'6p

1,I�nif) u I�C1Uu, I'Wlll proc�s';iO que e!J·

uJi,.{' o nH"iuclicioJ '8 antiquüdo "n3{o".

fltandbrd,

da ;BW�AH*a!l li
-

r eJl!-dL

AproveRem, lambem ENCERADEIRA WÁUIA Cr$ 138,30 mensaIs
.

M f$i.W1

S. A.( A S A DO
SECCAO DOME'STlcr.
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• onr o lZ UMA REP ESEN-rA�f.\()
. R OCHEFE DE POLICIA. CARICl'O;A,

CODit1iiiitsumONEiAôcessô sem �rece�entes rl����ãd:eEdg�:E:;e�:; Três frequ,entadores da «Boile 'Tabúnl
o espelJcolo �g �ominBo nésla ci�3de I i;��i����;O(!:�r.,�����r:1i��a:�':iE::��c;�

I iagrediram o invesligador da policia
--�.,......-'-----

. 1 InJ�rIa's assaeadas a sua pessoa. Alega o querelante que de- _. ----.-'

. ,

Excede�l a t�d� e5pectativ,j, .

que a'pl,:udiu, co� ,entusiasmo I Nações, conquistaram as sim_ ' P?I� deter fe1t'J �a comunicação sobre um fat� (o auícidio .do Tell'j'!9!Il"nOU O "suru"ru" com a ch'eg'ada, ,de' re'orço.'o ma�n.flco do�sfIll.: das Bone, a b- Iisslma 1�:cIat!Va do Ju- panas gerais da população' dU:,;,t?r de transíto, sr, Edgard Estrela), ai) prrmerro . dI�t�ltO .

JlIII
.

.' '.
A..'

cas Vwa's das Nações, de Gas, venato Coração de Jesus da I nlumenauense. ,poht;lal, contra o quere lado mes sem qualquer expressao 0_

par, r�alisad� demingo à ta�- vizinha c�dade.
'

Esse espetáculo ímpresslo, fe�1.SlVa, este c')m o;m.:mife�to intuito. de injuriá.l? pas&'JV-.P!l- Em nos�a costumeira visit,a
de, ?-esta . CIdade,

, aco��cl_ i c.:_n�uzld,_s em s�us carros nante ofôrecidi; ao público de
bllcamente a ofende_lo, ao mvez dl" :flcar na sua umca pcsiçao ,à. Delegacia Regonal de Polf;

rnerno 'Esse que ,f�l assIstIdo; alegorlccs, orriamontados ea, Blumenau, domingo última, é. de dever.,. _
"

era, colhemos os saguíntes ra;

por, gD3.nde mulhdao de

pes-j pr ichosamonte,
as candidatas bem um, atestado do esforço 1

"

Irrstrrundo �u� re:-r.es,;nt:,çao ao pr-ocur-ador- geral ao Dís., tos:, " ,',

soas que se postava ao Iongo ao concurso nara a escolha da e dsdíosção das Irmãs do Ju- trito F.ederal (� JU!Z Alcino Pinto Falcao Juntou o' numero.137 Sabado últrmo, a noíte, na

da rua Quiüze de Novembro, Rainha das Bonec,�" Vivas das venato do Coração de Jesus da revista "A �'3nchete" onde -- acentua que o "mencionado "Boíte Tabú", ocerreu l,,,men-
_ . .,:_ -

__ _ __ __ __ _ __
__ __ _ ele Gaspar quo. não p"u ar'arn chefe de pcltcía alem de refer.tr-se a um morto chamando;o tável conflito, do. qual foram

lo maíc r e'mpe;ho e� �ue o i "in?,ompetente", classifica' o signatário. de "torpe calunia- per�onagens Jod Jryerna�des,

Compruu· s
...

B �
J

�
I empr·:endimento se revestis; H dor. .' - ,

I
J,ose c;le .SQuza, �ose .D1mas

\IS O a 10 fJlra os I 5': do mais completo êxito o
g O JUIZ Pinto Falcao arre.Ia na sua queixa como testemu- Campíanl. e o ínvestígador

r li II que está assegur�do pelo 'il,- t n�l, � desembargador Seábra Fagu?des, mif1.�;tr,? da Justiç�; C?rl Laurentino, então em ser;

restrito apoo e solidariedade: d�, I::kry Kurtz, da ?,a;�rocurado,r�a da R:epublic_a, dr. Ra,,!l VIÇO naquele �ocal. _

recrutas �a classe �e 19l�
I da população de Gaspar, co_! L'sboa D�n�rado, cormssarra de PohcIa; Iracíldo Luiz MandeUi,

.
Segundo as .mf::;rmaçoes ob-

I
mo também da sccledade "dés-l guarda.crvíl. I tldas na Regional; +�quelles
ta cidade, í---------------------------------------------------------�-------------�------------��------��--����

�€�l;1�l�d:�i!;.f:O��pi��'!, anifesta-se a 1·gre''J-a coto' Iiconecas Vivas, terá lugar no dia
..

12, no Sdão Cristo Rei. em .

���a:�t:cE�;:âaEr;C���i�!�!.lem torno dos «discos ,vo ado
Dentro' do seu pr.igrama (t(!

ação muito Iouvavel e 2impá- Na-o perturbam a te' cato" I,·catico, o Juvenato Core ção doe
J,esus, no intuito de pror>cr-I .

'

'.
.

ckn�r an público blumenau- ,:!_tIO, 4 (�end_) - O Bispo au· llelder: � não est�u me pronunciando pro- ell., por eX�,mplo, admit:J que, air, I �o �a, valenton�,.. .a...flm-de que

.onse, um _espetacul'o de ,gran..
X1li::r do Rio _<le Janeiro, D. Hel�, - A â'outr�a �atólica, de m�d<), p�ente, sobr� a origem desses '1' _ .. n�ste :;':'c,,:o, o im'erso se {ará' Ind_n Ze Os. pl'eJUlZOS que cau-

elE s atracops, promovera 110. der Carnara, falando ontem ã nOl algum, se opoe a crença na VIda "Dlscos Voad<>res". Apenas estou nOi< 'rem"" la� Eu" t:mho --a lmpr' s· ,

próxüno dia 10, no palco do te na Televisão Tupi, e depois a,o i humana, ,siobre-humana 'ou super- í deixando c1ar.o qúe. S� amanhã fi-! 3ÔO qHe :'.0, via :cns inter.planet·,,'
C::ne Busch, uma noite teatral, DIARIO DA :'OITE. teve opox:turu_j'

humana em outros mundos. E'

prei'
car de fato .provado que esses dis-I �'" já, e5tào tecnieamente resolvi- [",

cem a participação das meni. dade de mamfestar-se sobre os es_ ciso notar que a teologià, em gran' cos são envi,ados por uma inteli 1"�3, ê um"- ([uestão "Ó de. talvez

nas d') J'Jrdim da Infancia, de tranhos engenhos que vem preocu' de parte se refere ã Terra, ao que gencia fora 00 Terra, isto nada tornarem 5� um. pouco m:'!ls eCO

Gasp��, cujo pro�rama é Q panda a atençã? do mundo"e ,PitO" I
se pas:" na Terra. e a' �intese5 é, perturba:ô fê de um católico, mE's,� nsmicas. ,;, qualqur-r f!ia destes,

(Concnu na 2,.. pagma letra n rescamente batISados 'de D1SCOS_ conhecJda: Deus" depOIS de ter mo ,me p<::rmite ainda,l ,'c embarcaremos na Lua".
Voadores". A palavra do' eminente I criada todas as coisas, criou ã sua ...;._-'-_._..... � _;._ .;__.....,..,_-----:-;,-'-'...".-.__""'--..
pr>�]ado assume, neste instante em' imagem e semelhança. os primei
que o assunto vem mobilizando o ros pais Adão e Eva. Esses eram
cuidado das nossas autoridades mi_ chamados a, participar da felicida_
!itares, um carater da mais alta Cl� Divina mas deveriam merecer,
jmport2ncia, visto como é o pri- de algum� sorte; essa felicidade e
meiro pronunciamento autorizado terna, uma vez que titÍham inteli
de uma autoridade da Igreja Cató· gencia e liberdade que não eram
lica do Brasil a respeito de tão em-' I um brinqu.edo que Deus lhes dava,
polgante matéria, cUja explicação, i Pode haver vida. em

nem os próprios cientistas oferece- I outros mundl>s
l'affi até agora. - Segundo a doutrina católica

eles usaram mal esta intelig",ncia
,;.1 Igreja não se opõe á vida e liberdade e ',pecaram. Deus se
em outros 'mUlldo's

.

compadeceu, veio o Filho de Dells,Respcndendo a uma pergunta 50-
s? fez homem, em Jesus Cristo.

bre se ,a Igreja Católicá negava a >'alvou os homells. morrendo na
existencia d:e urna vida inteligent� cruz. Más, tudo isso se refere ao
em outro planeta, resiiorideu 'D., que se passa aqui -da. Terra, nada

------..,...�---;.---------..,....�---...;.--_ impede que .. um católico admite

Morreu a jovem acidentada
quo

��1:;,;::��;:
- E eu b�m diria;' mesmo, que

sabado a'" nOltlte em G"
'.", :fosse vida humana,"llorque entãó

aSPar I seria um. outr" sistema, uma ou-
,

tra historl�. �sses te�am ou ,:ão
,pecado; tenam ' ou Dao recebIdo

IDADE __:_ (esse dom da incarnação, dom da
red/�nção. E eu bem diria mais que,

1

Reafirmando seus proPó'1 será livre o acésso a todos
sitos patrióticos. de fidelída- '. aqueles que sempre soube
de aos sagrados compromis- ; ram prestigiar as gloriosas
ses de servir á patria, os J tradições do regimento do
recrutas da classe de 1935, I Vale do Itajaí.
incorporados ao 23.0 Regi- I .:

menta de Infantaria, nésta I Embóra síngéla, essa ce

cidade, em Junho dêste a- rimonia não deixa de ter a

no, prestarão seu compro- ,sua expressão cívica e pa
misso· á Bandeira, hoje, ás I triótica, onde o soldado da
9 horas, no Quartel daquele; caserna deposita o seu voto
unidade rnilit�lr. Trataind;.:J I de amor á patria e de hon·
de uma solenidade de cará-I ra aos deveres de defender
ter simplesmente militar, a sua integridade,

S�b,ld::> à noit2, p. jovem Iris TranSportada inc�ntinenti
Manl Schramm, d,2 Gasr-ar, para esta cidade a infeliz mo_
d:verf a-se num dos balanç:::s cinha foi intern�da em estado
de um é)arque instalado naque-

I d.:se.si:�_rador no HosultaI
la cidade. Dado um defeito no "San o Antonio" ondl::! :t�i en
balanço, Tris f,�i pr.ojetada vio- tregGe aos cuic1;dos 'do dr,
lentamenb� ao sólo, r'Eceben_ Abelardo Viana,
de gr<,ve f.':!rimento nl cabe- Apesar dos e'sforços medicas
ça. ; ql�e lhe foram dispensadas,

I Irls não resistiu à gravidade
! do ferimento recebid'o', fale_

i o;ndo ontem, cêrca das 16
. hora3.

I ° ,. d't
,.

f corpo (ta ln 1 osa Jovem
foi levado ainda ontem p..,ra

. a residência d.e seus pais, em

Gaspar, devendJ baixar hcje
à sepultura .

• ) Iris éra filha da 'sra, Catad
,
na e do sr, Alfredo SchrGmm
,-:;! contava apenas 15 ancs de
idade.

"'_,-- --_.-._---------------_._--____:-�-

e 8 d·�cimos e o pulso normal.
P,:r outro lado foi instalada u

ma S'Egunda camara n:J quart.o
di) soberano pontiÍlce, que po
derá '3'ssim passar de um leito
para outro duranté o dia·

�----�--------- --,---------------------------------=------�----------------�-----

Gn�ve I!I p� otetnrado inglês

Paran adas a industria e o
comércio na ilhas ahrein

S E.U S

Colação de !I,r ítti

Vai diplomar .. w,e intra
I contadon ndo� H? T.

,BAHREIN, G2l:fO Persico, 61
to contra, {) go'Verno e.

<tJP,- -- Uma greve g:21'al pa- gipcio
1'alisou a indústria e .a comer- DAMASCO, Síria, 6 (UP)-
cio nas ilhas Bahrein, onde Dez mil pessoas, d-esobedecen
exilit.em· important2s jazidas e do às .ard.ens das autoridades,
refinarias de petróleo n01'te-a_ efe uáram hoje uma manif,e's.
mericanas .:= britânica.s. Os tação de protesto contra o g.o
grevist.�s reclamam diversas' verno egÍ;Jck, que cond,enou
reformas; inc1usíve um novo a morte vários dirigent-es da
codigo penál, o estabe1ecimen- irmandade muçúlmana, Das
to de uma legi':,latura eleita e. rrianifestaçõ'ês par�iciparam

tarobem os comunistas.

No l1roxlmo dia 18, telá
lugar no salão nobre do
Teatro Carlos Gomes, a so

lenidade da colação de gr::u
d'os .contadorandos da Escó
la Técnica de Comércio do
Colégio Santo Antonio, cu
jo programa está assim or

ganisado:. ás. 8 horas - mis
,sa em ação de graças no aI·

. tar-mór da Igr.eja Matriz
São Paulo ApÓstolo, com �

benção e entrega dos anéis;
ás 9,30 horas � homena
gem a Antonio Maria Car
doso da Veiga, no cemitéri(
católico; ás 20 horas -:- so

Iene entrega dos diploma.,

Vejg3� As homenagens
honr3 serão feitas a Frei Er
nesto Emmencoerfer, Frei
vValdemàr .do Amaral, pro;
fessoTes Rui Moreira çl�
Costa '� João J::;sé Klein�

R�stabeleceu_se ,{)t Santo
Padre

�

CIDADE DO VATICANO 6'
(UP) - O Papa readquiriu
um certo apetite:em canse";
quenCÍa da lavagem estoma-

1���(OCOLA����G�i��i����.��l ���Uail��tSxg�vs:�b���ti��u��C��K A. J � S0I-=') ,:;. suo: de fru'as, Mas sao

P (. ..1 m:.lrtidas as injeçõc5 ;sndove-

� ara acad.or �J nosas de amino de acidas para

�� Expresso Blum�na.uense Ltda, :� c:mp1etar essa alin:entaçã.?,
i� �! alnda pouco substanCIaL HOJe
� Fones: 1620 e 1752 ��

I
d2 manhã a t,empen3.tura do

����ao������i������;��';���.�i'l�i1,r:, Santo Padre era de 36 graus

quando se vê a vastidão do uni
vers". até parece mais lÓgico que
Deus tenha povoado esses outros
mundos, Quero frizar que, salien ..

t::ndo esse ponto de doutrina, <eu

,São os seguintes contado
randos· a receberem seus di
ploinas: Aldo Berndt, Arno
José Mayer, Ary de SOUZ:'í
Siqueira; Carl Heinz Ger
roer, Egon Gropp, Egon Jo·

nov':s sisÚmas de saúde iJúbli
ca e educação, Bahrein "é um

pl',otetorado britânico, e está
sob o gov,:rno do Xeque sir
Sulnian Bin Hamad,

Manifestação de ll1'ote'5- CONTAVA I APENAS 15 ANOS DE

ANUNC10S

NESTE .fORMAe========-==�=-.(
PARA fERIDAS,
ECZE.MAS,
INFlAMACOES,
COCEIRAS,
F R I E I R

NUNC� EXISTIU IGUl=1l _ESPINHAS,
A 5,
ETC.

reza vg onde estão abrigados
hansenianos vg ,:xpontanea."llcnte
isclados sociedade vg familb vg
para qt!� nossos filhas yg nossos se,

melhantes vg n;io ;:;e Cf) .. t:ll"flhv.n

pt tal altrui�l11o me,. .... , ''''''', ,·,'"t;
dão vg mormente qt.wrn".1 t,Jdl1:'! pll
vos comemoram milior data crista"
da�e pt saudaç�s' dr. Tolcntino
Carvalho Diretor".

,

1

RIO, 6 (Marid,) - A greve

11l':sSÓtl',5
sumirias dos médk�,· sel'Viço e diretQres qu<� continua

I
tedos rJS (:..::> forem nece�sario'"

Vque' está se de'Senvolv:endo' ,1') i,��',:,inos c0�.t�a�adcs, e C,U� l;,:r',r Dl em greve serão <1f8b�ado:3 e CQ�no i:ic·.:ti.: da'.s reS,"f;'as A Colônh St::::.. Tereza é O sanató" 'i
rumo qUE> segue l}odera assul'ml" l:i,stuem na ",re1,;e.. E Ol'd�m pc 0'.5 que f'n'em do quad.-, perma o são. rio para onde são recolhidos os k�

I i

consequenCias al'i:mais gráves e l'E'!>1ptol'ia do :r.rinistl'a do, Ti'aba· Dente, .3UcipenSos caIU a rever3n.o 015 'néch'J;' pauúst-if'. po,t proses de todo o Estado. A lepra é

que preclsa.m Sf.r consfderada,s I Jm::,. No aecorre.r 'do d;u DS prc.1 ;,,; ',úüa da, pe'I,Udad8 t r.1Ulta grande maioria. segundo �nfor' uma dn: mais terriveis doenças que
com })o.JID senso e cspir.ito ele"â' r sidente� dos I.,·stit�t�s r�nl\'Li,rii'"' e em dcgt::da 'a instauração do maçõ!)',; chEgadas aOl Ministério pode atingi, o individuo e para e_

do. ° que não 'VEm lam'ntuvel-! au guLmete do mllllstro .r�lE'n' pl'JCrsso de demissão, O prübJe 11� Tr�balhOl, repassaram o c7:>n-1
vit3r fi cOlüamina�ã�, são .eles se

mente {)correndo pela {)bsU.laçi!o I (. ,tro as relações do,- n"me:; ma du. CO.1VO'! 3.'.,ão> de:; m�Jico� '!lte para aderirem à greve, grcgados do conVl�lO, de se.u.s se:'
dos que figuram e deflagraI'l <1 'dos ,faltosos e 'JS atos serií.o in" está ". Ud,l fm e�tudo r.'J �Unis- As autoridades ,do movimento I m.d�antes e da prop.rIa famlha, �,
.varede. Os medicas grevisb5 � _

C(h1tlnent" <lssmados. tério d,a Gusfra, Em casa C',:- tem duas origens; a primeira [, ?a epoca em. que,devem �enbr
é: 'T',,'m',�' "O G:,}bo." _.:.. de fiu Ir: Por ouh'o lado· os chei('" co tremo () ,( i:r:. st!·o ];,1;)\ t convoca. '. comunista, €'Stando a parede na' lmensamclüe os ef.�lto,s de<se ISola'

ge�'aI ()1)stinan1.�5e a parede. No m('sma linha dos movimentos mento, por ccrta se>:a d�ra�lt,e O

dia de úntem -os reflexos dt, trc·���������i��i�i��i��i�i.�����.t.��������i!i���4 OJI5 aéroviár,ios,. maritimos e Nat�l: ? :es�� po:r excelencla da

greve não s{'- '!centuaram p:Jr;� . � empregado de'
'

s. _

fam,ha cnsta.

qUe os SErviços decorrem o<E' �� A R I J 6 O SPA R A N A r A L·, � do: é dosSinte�in()�rz:5·con:!�n, Para minorar o seu sofri�ento e

gurrdo a rotina dos .Joming'C'5, �� ".:l� d '-!b
a levar um pouco de cOnforto aqu<:Jes

Mas no 'Zabarlo, tanto no; l:':",�
I
� '. t o�, que na:

.

querem se subme' infelizes, resolveu' a Diretoria' da

pitais COl11o nos ambulatorl<loÕ �� Chocolates, conserva), enfeites,. nozes, �§ <:b ;e��:,�::oC!:é ���:. tem �CILB endo�s�r, o apêlo da .Direção
sGbretud',} nestes () povOo fn� so �l �� 1

o eporosano aos comerclantes e

t'l'emaneira sacrific;,>,do. A Imh ª� � :;��:r��:_a�o:as:�onfe:i::�to:.
ria das !?eS�,.ótii, [�ue !'cç,orrer'lnt i� bebidas etc.. das mei,hores f:;lbric::ls do ; Um dos seus oficiais de gabinc·
�\C's Ser\"lQn:; 111f·d!CDS da f::n:�\�c �� # lA • U �.
Dai as fi.a�3 exfüllsas ou; �f: � fi (COn��l�_.:�a pa.g�na letra J.

cL';;ervavaln e {) d{)lol':JSO- {",!'�!,:1' j�� país, V. S. encontrara' na I i\1' no RE"fnVlfTA N".,í1t.cul0 daqu�a f,-bre gent�::L cs- �� oi II '" II ,J K,J V
perar ind0f:'�'tiamente dCP01? (1 .. , � :li I

lengas camillhadas e 'do 4p.sJvC<!' �

CASA PRAD i� I QUARTEL DO 23.0 RI
mento pet'G�. J' �� .

.

1-':'1'0.S hospitai:;-,- pr:'\l:icaillent'? (', ��" � I Com o' 'dcv,':do e' patriotie:o
nlO',.-ii:nllnto ,�r�, nul:o. lIayb aí�,;:;t

"

.

� :bjetivo de r,ealisar o congra-

,,,:a�, haballtán�l(J as eilf8'i'n',eil'á,:', ��� � çamento entr,:: os m:litares da

_ N\Õ�o �se m"di;'CQU l!'Jis san"G y:"' � � reSt�rva do Exército e seus
ra pior o pallorama da '-gr"'l\:-'�S .

, fi companhe�r<?s d:;l.'s forças arma-
Hr'de lnfo!:'Ulc.Il1. os matutinos r�, �i à Rua Marechal Floriano Pe'lxofo.,· 320 ...' das, ,o IVlm:lstro 'da Guerra
,rl.ticaB,"·deve"i'i.o é-,jmeçar as : d�y, !� � baix,JU instruções no sentido

�� §� de ser comemorado o Dia do

NAO . TEM (OMPRYMIS .. �l (Defronte ao Hospital Santa Izabel) !i �::e!;ih��,:��ege��'Jd�;hla;oà
i �� �� classe, com festividad.",s queSOS O r�A!JAim}MO
. �i �� 'erão lugar no quartel do 23.0
.�i P r e c O' s e � p e c'I a

·

s *§ R. l. désta cid:ade.

','.!,' ,
" I '.�ao E' a seguinte determina"ão

RIO, 4 (Meridiona!) --" sr. �_
.".

,_0 ���••, ba�xada pelo sr. Ministro da
João' Goulart recebeol plenqs., pC"�' , G, �� DrS O

.., \-terra a respeito d'�quela So_
deres para entender-s.e cOln ti:; d""

[ C MTOS PARA COM'·PRA" MAIORiCS c. 1 ·d
mai� pétirlcs. declarando' <lU" .;, �� � l'l ..�. "" , L �,en� ad'e: Todos os oficiais e

,
I,rabalhi",mo não' t"m !!'" !C'\';'P l- �! :..: I aSPIMnt'�s. a_ oficial r1eSidente::;
b oÍ!al!lu€! comu!o/m,,::!', d1:!,C!:l' :. r nA1H I1�VF!.!nff\onl''' �g no �mclpl�, de B U!l1enau.

. do-s� a -não fa:;:,,; acol'oia em tor- .; b r Ji\.A !\!., l:!1f.!J�.lJ J�Ll §� I
devel'ao- se

<
a!Jre�entar no

�}
-

\ �õ Quartel do 23.0 R. I., no P,�g
no dos nomes, m::s sim ti!') l1rogra- _, .� dodo de 1.0 a 15 de' Dez,;:>m_
mas: !...._�...·�a·(���Z!���_.i!�!�'!'!?)��.�;�i·.t·$�*'!l...�11!'�� hrn"�

aspécto de gravidade
é, g::-éve dos médicos cariócas
- . Vão começar as demissões sumárias dos recalcitrantes

uma

AUTOMO'VEIS,
"

COMERCIAL VJ{IR6 DRDIS S. 8.
RUA

BLUMENAU
x:v DE NO''I'IEMBRO; N.o 9 2' 3

.S A NTA CATARINA

---'x-

IMPORTAÇAO D I R E T. A

Pecas n;:Jra:
,

Agentes . "A U S T I N"

CHEVROlET, FORO, G� M. C,,:DOODGE, JEEPS, INTER·

NATIONAL E MOTORES'
, HERCUlES,

ORGANISAÇ10 ESPECIALlSADA PARA VENDA POR ATACADO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




