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I COCheiros �o carro �a �iscór�ia I
ASSIS CBATEAUBRIAND

ZIJRICH, 28 - Entrt1U-se ,.observações. Nenhum partido
numa hora em que é precíso ] subsiste na solidez e na coe.

falar francamente. Urge nos S�8 da sua estrutura, se 03

dirigirmc(s aos companheiros corr€::igiC'nar1o:s não estão dís,
em

. termos claros e precisos, postos i:, t"ÔrnlInar as suas di
dando nitidez e sentido as ferenças a"."lÜ'O de essa, li
nossas palavras .e às nossas quídandoae nüE conversas e

ncs enterid-mentos (Te fami1ia.
Por que (I PSD ganhou em

45? Não foi só porque ele se

aliou ao }?TB, senão porque
ostentou na luta UI:i poder eSQ

p1end'àG Ci-e unidade e de C'h •

ststencia. O adversarío toi
dorr .. taco, em virrude destoes
G01.S e-lementos fundamenta.s:
a; o pêrt1c'o 'tinha um ar ea,

bouço de t.rrmetra urdem, que
nãe pEr�r:tla a irrupção do i�
nímígo por n-enhum lado; b)
o partido estava aliado com

unia :DJrça popular, que lhe
g.2.rantia o acesso indiscutivel
às massas, com () candidato
que a sua convenção havia es-

colhido.
que não sabe o que quer e que Desta vez, pelo que daqui,
por isso é levado aonde quer, desta longa distancia, deduzo,Basta de promessas vagas e d
planos teóricos, precisamos de há um desentendimento e

governo de ação que desça em parte de tres diretorias esta.'

terno onde se colocou a me-
duais. Em aue se funda ê de.
sínteligencía? E' só uma queslhor compreensão dos proble, tão de forma da índícaeão du

mas". �.

A fim de representar o pre, candidato ou se trata da re

sidente da República na sole- ousa da pessoa mesma do cano

nídade de instalação da III dídato?

Conferência Rural Brasíleíra, Em todos os partídos politi.
seguiu ontem (dia 6) para cos das nações democratícas,
São Paulo o ministro, Costa as questões se resolvem é por
Porto, acompanhado do secre- via da maioria. A gente pode
tário de Agricultura do Dístrt, divergir 100% dos eompan
to Federal e de diretores dos heiros, nos c<;tsos m,!is serLoS
Departamentos Nacionais dia como nos mais banais, Reu

Produção Vegetal e Animal e i nido o partido, briga-se lá

d) Serviço de Economia Ru.; dentro até chegar a hora de
ral, tomar os vetos, Apurada uma

O titular da pasta da Agrí; maioria, o assunto está Iíquí
cultura, que viajou em avião dado. E marcharem, agora,
da FAB nresídiu a S€ssão todos coesos, para as urnas,

inoaugur�l dõ certame, realiza. com as cores dll irmandade.
da: às 21 horas, no auditório O adversaria está contra O

do Teatro de Cultura ArtístL governadcr Juscelino Kubíts
ca com a presença de outras chek, só porque ele é um ge,
altas autoridades e de cente- neral tão aguerrido, que nã_::>
nas de delegados da lav:oura lhe deixa folego para contí
e dil pecuárta- nuar a p,�lEjar. Aliás, quando

N.a capital paulista, o sr. se fala na UDN, cumpre nao

Costa pOrt::! presidiu, tambem, afinhá-Io maciça contra o go.,
a Reunião dos Secretários de vernador de Minas. Há, mes

mo dentro de Minas, muita
gente udenista que é contra,
radicalmente centra o voto
dos Insensatos, que se maní
fEstam contra o chefe do exe

cutivo mineiro, porque o que
querem é só a confusão. A.

presentam-se cOmo cocheiros
do carro da disC':rdí.). Mas, se
esse papel já é feio para o

udenismo, o que diz,er dos

companheiras pessedistas que
estão abrindo o flanco ao jo
go do adversario?
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encaminhassem seus trabalhos
oe soluções para o lado objeti.
vo

.

e pratico. E concluiu:
"Prectsamos nos aproximar

da realidade atravez da orga
nização que é o problema fun
damental da agricultura, Só
assím deixaremos de ser gente

idênticas. Concluiu n sr. Armando
Falt-ão . expressando ínteíra con

;!'i?nça na vitória do sr. Juscelino.
ao qual, eleito. a UDN aderiria, em

.troca ,de um ou dois ministérios.
TffiOS DE FESTThl·

.
Ccm:çou o procer pessedísta por

afirmar que a campanha udlenista
até agora limitar.:. se a tir:õs de

.polvora seca. a meros tiros de fes·
tim, diSI\ tradlos pela iníéligJmcia
bulinosa e leviana do sr. José Bo

I
nífâeío. A seguir, reeptindo os

,

.
'.

-------
,argu:zq�ntos a,presentados. pelo

RIO, 7 (Merid.)·� O gO-J da assím a materia conti-' sr. Tancredo Neves em sessão

vemo espera concluir ho-:' nuou sendo examinada na anterior, deteve.se nos contratos

je os estudos do projeto do tarde de ontem no Palacio firmados com a firma "Ajax Ra-

'h f" belo", feitos em inteira obedíencía
� ono ao uneíonalísmo eí- do Catete, 'Onde reuniram- aos prcceítos legais da eontabítída-
v.il e militar, devendo, tal- se os sub-chefes civil e nii� de publica. Nó tocante á· ruptura,
VeZ amdá hoje ou 'O mais Iít d 'd: E

da barragem de P?mpulha·"- que 'NÃ:O HOUVE ":MAO

BOBA'.'-lhO
Galeão, quando Carmen

:Mi-Ia
ile sua irmã Aurora, descia

tàrdar m bã, .;.... 1 ar· a presl enem. spe- motivara crrtlcas do representan-' . as escaldas do avâão, Não hou-

pe·ctivama.·.enantea'aemnVelnaSragreemS- ra-se q�e �inda li,'oje os es- te udenista' ao então prefeito be-: Estes flagrantes foram colhidOS randa, acompanhada de sua mia ve "mãlot )loba.". (Conclui na �_a pago Letra A)

�en�����e���ba�Osr;!���: ::::s :oma:res:::: e�: ;E:�!�:!O�od����:'�:::;:o:; FI-n'dou----O- ; Mo'VI·mento GreV16stativadaJ pel.a grev.e., dos .: mé- Filho. para imediatamente,
Escritorio Himrique Novais, firma'

."

.'
•...' .

.
.

, altamente Idonéa. "Alem: do mais,
4.�cos que desviou as.'aten- remete-lo à Camara dos a co.nstrução iniciou-se na goestãô '. I

N F d 1�ões do. Executivo, mas ain Deputados. Octacilio Negrão de Lima, em 1936. Dos- ·,M.· e'.d.. �l· . c·O' s
,

O'
'. ·D liIi e era
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0'0 --- DUJlHH 'u· i! ��:e� ::2.)çjO·t:��!�!':�o'il����:':�!��!lI!!!'!'�r .���!� �!lDO�! ��da
V E N D A S D E fi nou a' zero horas de hoje, i_ que propunha um aumento de Oçngra1.ular-se com I()S profis_ durante a greve",

.

'.
.. � nesperad'a.mente, a gr,�ve.. dos 40 por cento sobre ,os sa1;trio's I sionais de nivel superior p€- OS ENTENDIMENTOS

.

� médicas de uma reunião con- atuais d'Os médil(0S' alem. d: 1
10 vigor das justas campanhas A primeira reunião para ta

l
. � vocl1da na noite de. ontEm pe- outras v.antagens ,e garantIas. 'e em desenvolvendo unL busca ék' uma solução para a

N A T A �§ lo prOfessor. Erm.iro Lima, na. "consld;;rl�ndso que a gl.re- d� :ias médicos, concl�an. greve d::;s medicos, teve lugar

I
< PEÇAS LEGITIMAS

� sede da Uniã.!). NaciOnal dos ve dos med co desta cap tal do-os a redobrar esforços até a
na residencia do professDr AI- Rna 15 de Novembro" US

o Es�udant�s.·
.

.

. alcançou, pleno êxito, m;tI�a . . .' varo Daria, em Copacabana,

C' .. 1.··· M· ...p...1 ·1·, H I' C' "'0· N ·T R a
Nessa reuni.ão foi tomada. a d.em0!lstr>aça,j de eX1.rao.rdma-1 vltor:la fmal; �) l�dgr�ddaecder (C(}ne1u1 na %.11 pagIna letra D')

Casa do AmeríC&IU! S.A.

seguint� resolução. pondo f1m 1'10 VIgor da class-e c'onsl�ran pubhcamente a so 1 arIe e
.. __

_ __ ._

á greve em face dos entendi-' do que a'ssim foi cumprIda a

'0 ··S·.· � .p' R' E···Ç·'.' O� S Il' lOS
..

·. � A�;��;i;;:u��;;�� �1!!���:���] Candidato para conver ar
i se pode mastigar lidariedade reinante entre os

t d bras i Ie 1II1IIrO'SAS,S.OCIA.-SiE o (OME'R(IO. 'DE BlUMENAU 'AO MOVIMENTO NA� I.� chiclels :��i�o�1l�:a�il����o c��W�; co·m· O OS OS' I ��.
� ficou devidamente esclarecida

(IONAl-, DE (OMB'ATE rA (AR F.,fTIA �o:
Cidáde do Vatican.o, 7 DP) -

da precaria situação .econo- _._'-.-'_ --_... _.,,-_.=,,---

.J � Não é permitido aos fiéis cat.ó- mica da cl'3sse médica, como KUBITSCHEK ESCLARECE O SENTIDO DO LANÇAMENTO DESDE JA
� !icos mastigar chiclets antes de demonstra numerosas manL

i.�o
l"êceber a oomunhã�. Isso' fci o festações de apoio expressas

- - - - DE SUA CANDIDATURA - - - -

que �eclararam h�J: as fontes

I
por sindicat'cs e .organizações i� RIO, 7 (Merid.) - O Governa· ção do PSD o está proporcionando

I
mação de que " seu nome �oi la�

autOrIz��as do.VatICanú" respou- de

cla.S3e;
1'(solve: 1) Susper:-I dor JUSCelin.o KUbitSChek. fez.

o seu ao candidato para conversar com çado p;lo PSD em face da sltuaçao

i dendo a consulta de um padre:. der a gr·EVe a O horas do dia! primeiro pronunciamento público, todos os brasileiros. nacional e diante da manifestação

! .Frisaram e�sas fontes que o chi-. 7 de dezembro (hoj,e-; 2) incen' no- videos de televisão no decoro Abordou .em seguida o sr. J'usce" geral favoravel a uma candidatura

�i clet contêm' 'Suhstancias llutriti tivar, Dor todas '3S formas, l re: dia uma entrevista 'qUe conee_ lino a questão da oportUnidade do I partidaria com base em tun progra

H vas, r?mpend:o assim o
_

jejum I junto aOs pode�e.� pub�icos, . deu, abordando aspectos politicos e lançamento da sua candidatura, ma minim'J. com re�ePtividade em

�� prescrIto para a comunha,.�,,e��u��aça�.�:�'::_dlgna, í p.rogra�átic.os da su� �an,didatura
sem a consulta previa e.os demais outros parbdos e VIsando a preser·

H .

. a pr.�sldencla da Repubhca. partidos. Essa acusação. ele ares- vação da propria vida nacional. E

V I li! 'E' h pondleu cabalmente, com a afir-, declarou:

I.' O tarla a
. spa.n,

a 00

'II
no;a

Oci:�:�.�r::a
d':_ i:��:!� � ",,"'7=-""""�'_�='="�"''''U'' .""""'� I - o PSD estava na contingencia

�\. ..,.. �:�o�:�=: �::ete��ad�:�. pr:� NOVAS MELHORAS EXPE::� e;to�::s:r e:��iOSP:��:' �:aJ:
� I' regime monarqU leo pitada. O Brasil é. um país que tero

RIM',ENToo O PAPA
no terreno das apreciações pessoaiS

��
.

uma superficie territorial muito e. então foi d,gliberado, graças a

x _ x _ :x: _ X...... i�' grande; Um candidato para .estar um criterio bjetivo e democratico,

I MADRID."{ (UP) - "Se, no quia que a 'Espanha conhp.ci.'3. no I. em contacto com as populações de que melhor seria procura·lo lme-

i momento de minha morte. o momento em que {) regime de- � todas as regiões do Amazonas ao Cidade do Vaticano 7 (UP) �,diatamente na secção estadual do

� problema da sucessão não esti' saparec<:!U. Manter-.se�ia, entre-; Rio Grande do su�, deve ter �as� Pelo qujnto dia suc�ssiVo (} Pa= ,l partido que ofer-ecesse maior nu

i� ve,r rf'S':J-Ivjdo e isso p0:" culp� tanto. a essencia àa inStitul'Ção.
tante tempo para ISSO. E a minha pa Pio XII.o elXper�mentou me..,

mero de representantes. A escolh.a
� minha, o Coriselho de .Regenoia monarquica, i�o é. (lo comu.ndo e li. experiencia. obtida na minha ulti- lhoras, hoje, oe manEfestJ�u ::spe- do .meu _nome �bedeceu � esse crt

� será convocado. A Espanha te- . _" . _
_

ma campanha governam.ental em Irança de poder pronunciar ao térlO. Nao surgIU .ele. POIS, de �
� rá entoo, um príncipe regente. (lU

a dlre�'J' ue. uma 50 pesS'la. �.,� � Minas: me diz que é realmente ne- ..altar da .B.asílic!l �-e São Pedro l' éonfronto com outros em c�ndiçoes
� um regen.te.

·e pros'seguir,á seu
so sUPO� a. Inte�dade as qt;a ,! cessarlO um pouco de tempo. paralseu tradiclOnal dlSCUl"SO de Na- de exercer essa nobre funçao.

� càminho, com toldas as sUas irui �idades mtelectuals. etc... chegar a todo o povo, A delibera- .

tal. (Conclui na 2.:. pagina. letra.:O

ii tituições inalteradas", .

�� \ Essa declaração fui faita pelo
� general Franco em mna entr.eAlgo., � vista concedida aQ enviado es

� pecial do jornal cu.balio "Ale�ta·"
i publicada esta manhã· por b,dos
� PS jornais madrilenhos.

I'
O chefe !ie Estado e'Spanhol,

X - X - X - afirmara antes que as institui·

� ções politicas' da Espanha "es:
�� tão hoje so'li'damente baseadas. e
� que permitem olhar Q futur.o EM TODOS OS RAMOS. INCLUSIVE FABRICAS D E AUTOMOVEIS E DE ELETRICIDADE. . HA' IN,..
i� com serenidade". - - - DUSTRIAIS DESEJOSOS DE COL ABORAR COM OS BRASILEIROS - - -

p. Depois de reoordar que. "q� RIO, 7 (Meridional) _

cercaJAdenauer têm amigos e paren- }edra em Bonn, revelou.-Il':ls o tarlam muito 'de fundar um de-

I se durante �o�a a sua hlstor�a. lie cfncoenta firmas importantes tes que resiti€m entre nós. sr. Pimentel Brandão que pode partamento em nosso país, Aliás.
�� a Espanha .LOl uma monal'qul3., I da Alemanha desejam

.

e'Stabele. FABRICAS' . citar duas compa!lhias prestigio- a dispo-sição é tal que. com o

r. o general ":,,r�oo E�tre;:::: d�: I cer . fábri� no Brasil. l!:' gra�-I Ret�d� aos ent�nd�mentos fias, cujos chef€l3 estão traba- consentimento das nossas auto-

� crescentou: Isto n::Io. .

• i de a oonl:lança qUe os germam"! p<!,!"a a cnaçao' de industrIas gc>r- lbando para enriquecer (lo p.ar-: ridades. éé'5 iniciariam, em pou-

fi j!;Br que Se,' volte pur� e srm- i cos' dispensam. ao nosso pais __ ! manieas no Brasil, uma das o- que industrial do Brasil. Citou a eas horas, os trabalhos de mono

I
pl�'." • "'�

,

•

�=I:;;,��;'";;::,��� ��I""-'"
da "'....., t.",��-�vo_en. d. aut=�'" ��i:::\'.:""o '=�! ;:��';..=X::

�
I

LU. dwigErhard I!�.!.:' ���;eS�aacb;':�!á m��;�l PODCede'rgm OS aerovl' IfllOS j8 I��' r!.: v;!�:�ge:, c:=!=e��
� .

�' ��lON
teuto-brasl1eira. cna!la pelo a· b U ii U 't

I
traÍ':l'U do assunto.

I: i. �IE�NaMlrmE ' :�·:r.a:i::::ele:ra:::eix:: �oras 'sn'�'re O aumento salartllial:���:�::��tf:::r�!: E:
i� . tvI u vu 'o Brasil em setembro de 1953· ,. den, moç!J', dlDaIlllCO, em pales-

i .

.

! co.mo' chefe da nossa del,egl!.çã,o. '

'tra
com o sr. Pilme.nteI Brandão,Iro llLEU lNDE I' à S.a Assembléia Geral da ONU, em Bonn, manifestou-se- Eorte-

x.B-'U·· lrE .R GX.. :-'fR
_... X _,.. X - X - � . J'J1\... Depois partiu para a capital a· RIO 7 (M. 'd)' R

.

f', d' . d' mente inclinado a criar fabri-
�

:J
- . st d ' erl •

- eu- CrUZell'OS 1XOS éU por 1- 't::as de material elétrico no Bra-
�, i

lema. para· oeupar o. po o ..0 'd
.'

b1 ' . .,

t F' d )�i ....-
__

"
.

.

.

.

qual agora se retira por se ter nl O em assem _ela os ae- an e· 01 marca a para
os mais lindos e variados presentes. como· seguem: i*" í&;.,{.t

'.
.

.

apO'Senta!do.
: roviarios concederam aos quinta-feira outra ,assem- (Conclr.J na 2.a pllg,lna letra li')

PARA ·SENHORAS - Sedas - Nylón :.:_ Linhos -:Bordados __ Reodões i :
�tí.i�'.

'

.

.

Falando. :U.nda, na Alemanha. empregadores o prazo de 48 bléia geral para estudar a
..
,--...-----------

.e Tecldós em� .Algodão CONFECÇõES:.,..,.... Blusas - TaIlleurs modernos -
� I

'. .

'.. o. .!'X-secretát'Jo geral do ltama. horas para responderem a resposta patronal. Essa as- � ( A n. 6 A C'
, Saias """'"' Mai1�t� de Las�ex - Shorts

.' .. � ilg lt
" ifililt<ClE" All�MAJIg • .

ratí informou-nos que, ali, todas
d I bl'" ·t d � IR:,J

.�'PARA: .'. :HQl\JENS - P'.iamas - Ca�isas. �. SehorlS
.

- Blusoes -... Calças U"ll expJjqu� pU D.S pessoas importantes conhe proposta 0daumenlto lsa a- sflem e:_a VdlSOU eVl a! adie- j
Esportt,.':"':'_· Rt)U])óes .

.,....;. Gravatas - M",jas - Casemiras - LinhOs.� Etc. ! tE F.HlilstaE iH l ECUlUllIlE cem' o Brasil. E' talvez o paiS rial, aprova a pe a c asse ,agraçao a greve nne a- �
MANTEM SEMPlJ,E"-ORANDE SORTIMENTO DE CORTINAS EM GERAL E .of.' 1. �[.o.. onde. 'Soi:nos mais comentado\!! e nas seguintes condições: 40 ta, caso os patrões não pos- .�'...... .'.. ,

ARTIGOS DAS FA'BRICAS, LOCAIS t
- IlxprealilJ BJmaenaul!l1a Ltta.

.......:. __.. x -" ,.
. �of ;

DOM. A T
citados elogiosa. e frequen :m�n- por cento para os salários sam atender as reivindica- t

Fones'o 1620 e 1752x
.

. �g 1 te. ..O presidente da RepublIca ,

2 500'
. .

1 000 � l'

;��Ml=�=:M�����������������=
.'

" ."! j
.

_.. H uss e 'O chanceler ate. cruzelI'OS e. çoes. .í!
•__......,.....-'- _..__�__:

,
����i�=� pr"",ilssor e • -

�. r-f!'�'

111l1li01 do lresiíeole ,o ,rojato I

di 1'11'1110 do funcionalismo

\

f O' R D

_·x·-X-;" ...... x.,..,.
. ."".

As firmas locais abaixo reJacionade!s, numa excepcional oferta de
N A T A L, oferecem suas mercadorias sem aumenfos.

,- x - x - x - x,.;...

Em CQme�oraçãQ a passagem do seu 2.0 aniversapo e tendo em conta dos fes.

teloS .d� N A T A L, está oefer.ecendo s....us artigí's com 10, 20 li! até 80 por
cento d� descOn"os.

MO D-A S (H ANEL

x _ x - x - x ....,.. - x -�. x ...._ � - x -

P E I T E R M AI R I Z

C!nquenta Industrias GermânicIls-
Dispostas I Vir Para O rasil

SANTA CATARINA
- x-x' -. X --: X

PARA

--- x ...,....

CAlA.

Para Joaçaba

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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N Ar U 1 I (O A M E' R IC A
EDITAL a

I at,n�� ��"d�P���;�; ;;;�;�d�:e'!; ��. '17 Pd: II ..

RELOJOA��! i����ç�!N!��ECO!�id!·1 Estatutos, convoco o ConselgO Deliberat�vo deste Clube, para ·tivos da praça.
uma reunião a ree lízarcse, na Séde SOclal, as 20,00 horas doe
sexta-feíra.t dia 10. de dezembro de 1954, com I). seguinte . Rua 15 de Novembro, 459ORDEM DODIA.. .

1) - discutir e deliberar sobre o Relatório. do Ex.ercici.o
Social 1952[1954:

i Z) votar o orçamento para 1955;

1 3) - conferir titulas de sócícs fundadores, honorários,
benemérítos, remidos e eméritos; '

.

4) _ homologar ou não indicações do Presidente do A-

I
mérica;·,

.

.

5) - .assuntos diversos d'e interesses' do Clube.

C"c· Não havendo numero legal para deliberar validamente
em la. convocação, fica desde já marcada nova reunião . do
onselho Deliberativo, em 2a. convocação, para as 21,0.0 ho

ras da mesma data oe 'local, que funcionará com qualquer nu-
'llero de membro", presentes_

Blumenau 29 de novembro de 1954_.

SEBASTIÃO CRUZ· - Presidente

z.a PA'GINA

ATENCÁO - RifA
,

iNTERMEDiARI,!
de Metzker e Fiedl�r Ltda. sito a Rua 15 de Novem
bro - 1344 - fone 16-89, caixa postal, 736 - ofe
:r�ce os. seguintes negoeíos para venda:

Vende-se diversos lotes. de terreno situados ao

lado do Campo de Futeból do Guarani em Itoupava
Norte. �:: :;;:: :=:::

)
8-12-1!i54

. Vende-se uma casa de madeira construída num
terreno de 2.800 m2; livre de enchentes, sito no Seco
Rio do Sul, Nesta Cidade.

10 R I) ,"
A L f A I A I A R.I A
CONFECÇO�S FINAS PARA HOMENS

Vende-se duas casas de madeira no tamanho de
6x7 cada. com um ano de uso, tendo ranchos, luz e po
ços etc. tudo cercado, medindo o terreno todo 40 �.
de frente por 18 m. de fundos, sito a Rua Benjamin
Constant- Negocío de ocasião.
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Um ,s,oberbo. esnetáeulo dramá.tico da: M.G.M. �i1do'-' &.:i

notáVlrfs desó!'lu:penhe-s da ínesqueçiv� .INGRID BERGMAN.

de CHARLES. BOYER!' .

.
.
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As aventuras de um famoso, ladráo.liiter_nacio:nal que
não POU!lOU esf&rçOg para levá-Ia: a' }j(J�cur� p�rque. e;la' );1�
·sula a fatídfua. jóia que (',11e ·tanto am.bicionava.,

..

:>.;
.
Estarm ela Ióuea,'. oU! seda. êLetjque àt qW!Orla fazer ''de

k.'llca? ."
"

..
"'" .'.:'.: ':' .-

.,.: '.',..

Um filme, ch.c.cante. ; _, INESQUE(i�EL: com a 'famÔS'a
atriz de QUANDO FALA O CO�AÇÃO,.�INTERLUDIOi J(tA..

NA D'ARC, S:x'ROMBOLI, OS SINOS DE SANTA MARIA.
POR..,QUEM Os. SINOS DOBRAM, CaSABLANCA e. inÚD1�R<>S outros sucessos! '

'.-
. .' '" .

'

1 ,A MEIA LUZ; hllfje em exibiçãÓt na. teia do- Cine Bilseh! '.

'1 A M A N � Ã

.

Q 'rr (N ''X A, M F E IR A
as g horaS!, .'.� DORIS i)AYe RAY BOLGEE. eni::::' ::

J P A R I SEM w Ai:,Q:.R I l

1·· teCni_:oi�r!
DOMINGOt ANA MARIA PIERANGELÍ
FERRERRO � LAUBA GORE', em:

,ft M A M H Ã EF :0 U T R O

Vende-Se um Armazém de Secos e Molhados,
clba1cão frigorifico, instalação boa etc. bôa freguezía.
Sito no centro desta cidade.

H O J E' S O' E'
.

Y f l H O
O cU' E M :Q' U E R

.

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

OFERECE

Com a descoberta do produto TESTO GE
BEX, à ultima palavra no tratamento' de neuro

zes, fraqueza, sexual. hipertensão arterial, e�c.,
fica de lado a palavra de . VELHO neurôtíco.

Representantes no Paraná e Santa: Cata
rina: GEROSLAU MAZE:PA & CIAe . LTDA.
Rua Prudente de Morais, L008 - Curitib 3-

Atendemos pelo Reembolso.'

���i����������������i�2�1ii NOCH NIE DAGEWESEN ._ WARUM·so billig? P
I CASA (KARLY Ollerierl �:-s;,�li:iP;�is';�: I� Schweizer Herren-Uhren von Cr$ 450,00 ab undeo

IDamen-Armband-umen ab .Çr$ 550,00. Auch JOias,;
Broschen, Ringe; Platin-Brillanten ZU: billigsten PreH�

'15e11
wie auch Umarbeítungen fur Joias und �ur sam.:1tliche U:hren-Reparatur�n werde.n fachmannisch gutl�und bilhg ausgefuhrt mit Garanhe fur 10 Janhre sch-�

�riftlich.. �
� CASA CHARLY - R�a Barão de Itapetininga, D�275-11 Stock - Saal 15. Sao Paulo. �g-, �D"",..,.._,..;.<.oeooo__..,.,.o�.,..,.o.o ......",(,,,">.:a.�·_,,,.,,,,o.o_o.o.ooo.o..,..,.o.o�"'Kec�.ec�C'!!tC�O'!OOQeowQ1IC}.O'tIo.�wt"t!�otIt.N'..,. ...��o."le,c",- .S�o.��.ot'aeo�o ..oecece,

silo Os zesponsâveís por essa vieram só Bl'asil e manti"'exam Não fugiu o ST. JUscelino Kubit5-'
firma gQstal'ia.m ds 'Ver elevado I contactos com as noss;?s autori- chek.a uma analise das criticas 4lue
;) potencial �fétr.ico d'J;. nQsso 'dades, O propô'sit.); principal é lhe foram formuladas na Camara

I
rizada.

.

país, multiplicado por dez. Já montar, aqui, centrais elétricaS, dIo� Dep_utados. por udenistas mi-
. PERGUNTAS DOMINGO: O FILME E.M" TECNICOLORc·:;·mo existem na Alemanha; neIros.�,""'..I_ldO:. . o governador de' Minas respon�. j···S·E"R·"P·".EN·JE nO�.·NllOPROSPERIDADE

.

- E o lnevItavel numa campa- ."
ta f ·tas por' li -:-

._O embaixádor !,imen��l. Bran- :ax:o�:�,:' f:Ze::!�e�:aa�: :S!� ::��;::;o!:���st:���e en:.. (lom; RHo'NDA FLEMING e WILLIAM. liUNDIGANdao v:J�tou entuslasma!du·' com.a �ha pessoa. na verdade -há muito tre elas =.5 relaclOuadas com a sua
.'

(ru história de Cleópatt:a):. prospe-�dade da Ale�an�a. PS1S; já s� dedicavam a isso. ci povo mi- i PQSi�ão '�� face do go,:ernador E':'qUe fOI durrunente atingJ.('!rJ< pela; fieiro já m:! conhece . há muito: telvmo LIns, que. con':lderou �oa,
guerra. Exemplilficando, assina- tempo. Exerço atividades politicas sobre. a Petrobras, cUJa org",:!nza-
1011 que o marco moeda.- genna- .em Minas há mais 'de vinte anos. çãa dISse ser b.oa; e o .pagam.en:o

é hoje :forti'Ssimo.' Tem � No que se refere a 'esses ataques das apolices .do emprest1lllo llllnel.,

�l,:'l sobre o franCQ suíço, 'di- tenha a conscknda tão tranql,lila, 1'0.
nheiro recoilhecidalnente dispu- qúe nenhum deles pode me impres" .;___�--�.tad<l> no mundo,. A reconstru- Ilional'. E' estou certo' de' que' toda
cã.!:1 'las cidades alemãs.é ou

tro atestad·Jj do esforç.'!) !l da
pras-.:-eridade dos" teutos. .

GUERRA, NÃ.O •

.

Acrr'dita o emba.ixador Pimen
• el Bra.ndão (e fa!ta com a ex

'leriencia éle 41 an:O".s de servi�s
".0 ItrunaratÍ) que não· estam'JS
111. iimnencia. de nova guerra in
'<"nacional. EntendE' au-e os li
" '!rc� das diversa'3 naçÕes resol·
verão as desinteligencias entre c dela t;nda [.>:.rticipado tam
Ocidente f' o Oriente de maneira b_;:m alem do ministro do Tra
tJacifica. "Adenauer, mesm�. que balho ':: profes:sor Ermiro deq. part1dárin de .aliança ent.t"€ Lima, president� da Al'4DF.países de! Ocidente, acha que, Nessa 'reunião segundo aín
firmada eS'33. pot1itica, é C')!nVd· da apuramo'S, os reprel'ientan-'
,("nte c tra.tar-se de uma apro:r.:í:· tes dos medicos. disseram ao.s
mação com a Enssia. Reafirmo

,li;presentantes d,o,lminit\íro /
que não creio niurna terc"ir3 dQ Trabalho .ser condição es
'ruarra mundial e não vi, no Ve- s.encial p<1ra O inicio de qual
!ho MunclJo,. n<;nh'um G'lverno. de f quer entendimento c vt.sandl:'
··"pirit,:::. beLicoso"., - 'diase-'llos

.21
por termo à greve, � gara!1tia

�1CSOO entrevistado. do governo de que nao aphca_'
os RUSSOS TEM.. rá qualquer punição aos me-
F�'tODUTO.5 dicos grev�stas. Só mi::diante

Qu.ize1ll'os saber qual a .pphlião I e'ssa garantia .é que .os m.-;di
df'l 8,S. so'hre o reatamento· daS cOs concordariam e--at estudar
I'e!açõês (!Jmerciai's' ,ru!15eJ.'brasj-'- a :f!ormula conc�líat,?ria. . Essa
leiras e o embaix.ador Pimente: f\:rmula como Já dlssemos a

Brandão, sempre l;;o1!cito, ezpli· cima era a da portRria de> sr.

cou-,nos:'
.

Alenca\stro Guimarães, pro-
- Dizem que a Russia não pos- porcionando um I�umento _ de

�iuí :produtos qUe no'::! intereoss2m. 40% sobre os sala rios atuais
N'io é Verdade. Bate-"e que ela. dos medicós, alem dt' -cutra'il
];nx SfJ' de clim"1. 1'rio; produZ vantagens .

muito trigo e outl·cs artigos a

grícolas. Ad-em:.tis, oOS 'soviético;!!
.ão grandes exportai:lorcfLde De,

trol€'Jo. Reconh",<c que há uma
tendencia g�lltl pelo ;restabeleci

, Rapazes, de 15 a 17 anos
mento das rehções COiInerciai�
entre Ol> dois países. :Mas' inrla
garia: esta iniciativa não re·

dundaria. f<crçosarnente," em

confactos diplomatic()1'} e :jl'Jlíti·
C05?'

EMPREGADO D E f S { R i T O' li I O
Procura-se pessoa com regular conhecimento de

serviço de escritório, que fale dois idiomas e seja
de maior idade. Informações no Edif A Capital -

Sala 3 - 1.0 andar,

ASSOCIAÇÃO DO$ SERVIDORES
PU'BUCOS MUNICIPAIS DE BLUMENAU

NOTA A IMPRENSA

�----------------

VEND:E",SElERRE'NO NA PRAIA f
DE (AMBORm�

Otíma oportunãdade,
vende-se um de esqui,
na em otim., local, me

dindo 320m2. Preço de
'pechíncha. Tratar com I
o proprietario, sr, Car
.valho, ,a�to da Casa
Rcíal, 2.0 andar - ou

pelo fene n.o 1380 com

; L-o KOülL

Vende-se por motivo de
mudança um BINO'CU
LO ZEISS 10 x 50 (Di
e::istglas), novo, com

sjestojo couro luxo, SIE
JVIENS-SUPER BEL
CANTO, modelo 54, 7
válv. 10 funções, ainda
na sua caixa, todo im
portado da Alemanha.
Ver a Rua Itajaí, 453 -
1['</-21 tarde, feriados 9
21 horas.

A Díre'iorfa . da Associação de s Servidor.2s Pubãcos Mu
nicipais de Blumenau, convida a todos os SEUS Associados a
comparecerem no dia 23 do corrente ás 19112 horas no Club
Nautíco América, data em que SErá e3mem'<"rada pelo Funcío;
narro Publico, Municipal a data alegre do nascimento do me,
nino .J,esus.

Avisa outrossim qUe serão distribuídos brinquedos, do
ces e balas aos filhos menores d:s Associados, não devendo
Estes j'>3zerem-s·e acompanhar de crianças estranhas ao quadro
da Associação.

.

Blumenau, 6 de dezembro de 1954.
. A DIRETORIA

..

f OS ATAQUES SOFRIDOS

VHU10 OU TROCO \il' -=i I T'ERREMOS - Praia
Por um terreno. umat I d t' b

•

camionete Ford, em I �e \-Im arU!

I perfeito estado', à Traq

Ivessa 4: de Feveiro 57, Vende-se dois ótimos io�

�

apartamento 1.

I tes, próximos da praia,
, medindo 478,60 mts. 2,.-,. -----=-�

I excelente localização:
prêço razoavel.

l· t���d@dê""Õéasião j ii
Tratar com o sr. Macha-

� do, á Rua Hercilio Luz,
36 - Ita3aí, ou CaixaVenàe-se pcr motiV{:. de I Postal, 131 _ Itajaí.doença, um Hotel com

bar e restaurante, pos-
suindo üíima e selec;o- '�-��-_._---

I,
il::,da freguezía. localiza- I CASA., VENDE-SE
do em ponto ('entraI des-
ta cidade. Informações t Uma casa com um cQãoneste jornal. medindo 50x50, situada
�--------�=��

em frente ao Hotel Ga
ertner em Presidente
Getulio, Negócio até ao
dia 1.0 àe Ja..""leiro do

,

PROCURA-SE (ASA
Precisa-se alugar casa

pequena nos arredores
do centro de preferen- .

cia nas proximidades '.

da rua São Paulo. Tra..
tar com sr. Carv.alho,
Casa RaiaI, 2.0 andar
ou pelo fone n.o 1380
com Ivo K6ch. c

ANA·ntmIA

J

o

( I H E

acusação atirada:. contra mim se
esboroarã com a mesma faciIida�:
com q�. ela na, Camara foi pulve�'

fABRICA DE MAQUiNAS E fUtll)I(ÃO· MORITI.
__

, ; -"�' o. 1 c • '" " , •

De EDMUNDO MORITZ, ••� .: c

", .'

Rua UrugUai, 3D - Caixa Pcstài. 74- --t''felep.i. «:�lORl'l'Z"
-- I TA J A' I.-·_'_.:_..... _"

l"abrteaçAo de BaJ:mças de 20, - 30 fi 40 lU!, -'- iIOlD:lI� �glesai d.
11'4 - Eixo para serraJl drculá:rê.;:;': 'FUr�detraa hortZon!a1. Pa
ra montageJa em lÍrmaç&o de madeIra.;"':: 'Ferragenti!. completa:I .....
iena fita - Plainas simples, 50 cent.. de. :b.rglira .,.;.:: CrunCtroa l1a.

.
no padarlaB; moendas para cana e drag:Ís "çoml,llf,!tal para. areu. .4<
pedl'egnlho. - Oficina de ftmdill§.Q e f'st3.mparia - Projetas. 81'

"<Un""l:o. oe d�. tnforma;çõe. na .Fãbrlc;a·;·

.P�AS· LEGITIMAS
dos do tradicional gremia,
cujas .' ,atividad!?s SOCl�11:!
üempre.rnereceram o apoiô'
e solidariedade· da socieda- -----=......�..;...=�=-�---�=---......"':-_��-...-----r::--:---
de blumenauense.

.

D
Comunico as pessoas
,que adquiriram bilhetes
da Rifa (ação entre ami

gos) de um Radio POl'ta
til, que a mesma deixa
rá de correr ao dia mar-

,. c"do, dada o motivo de

força maior, ·quando' vol-

I
tarei por intermédio des
te joi�nal, informar o

I dia em que irá correr.

II Herali Ramos

pl',)ximo ano.

]\.�elh:res inform.lcões
n(! local corn o sr. Hal1s
Klassen, ou em Blume
nau na linha Fuhl'mann
& Lange,

PERDEU .. Sf

Sábado, dia 4, no' patío
ou escadarias do Teatro
Carlos Gomes, uma pul
seira cravejada de pe
dras. A pessoa que a

encontrou é favor en

tregar na Casa Royal
que será bem gratificado

CASA - PRAIA DE
(AMBORIU'

Um terreno di.,'4tante da

I Pr:;Ü) d'� C�mburiu, 5 qui1o�
'1 rnet;ros com irita mil pés de

•
'o cate aproximadarm�nte eI cem 150 metros de, frente f}:,rVende-se ou troca-se por '800 de fundos. Pl'eço 75.000.00.:automoveI, ·uma aprazi· I

-

vel residência de verão,! �.

Um terreno disTunte 4: qui..
�,cmetros da Pral<:! cte Gamem ótimo local, recém- I buriu. Froprio para aIT,ozei�

construida. madeira de ra com 150 {le :(-.:{'nte PO'[ E N F' E R 10 I: I R ,,: Ilei (canela), hôas insta- 750 d� fundos, tod,) plano, ha
o'li Inoç'a l��doAnl:ea qAu ....,·,lacões. inclusive sanitá- no terreno um':i pequena ca_

_

'�J . S'l de madeira e Wl1 €ngenhoriasJ garage, quarto de de Farinha. ECl:! agua e bõa' queira cuidar de senhq-
emp:-egada, jardi..-n gra· t<"strada dentro da propreda_

\
ra de idade, em Itajai,

�a�o, et.c.
"" � h

ck .P.re;:o 9�.OOO,oo.
.

i

I
p�ocupra

..se. c�m' urTgen-_raLar cmn o sr. 1..'1ac ,�- Um chão na Ponta Aguda I Cla. aga-se em. ra-

do, ii :RUa Releílio Luz I no alto da cabeceh'13. da Pau-I tal' neste jornal ou à
36 - Itajai, ou Caixa Pac I;:, �� �u� �.ajaÍ, agua e luz.\ rua CeI. Vida! Ramo's,
tal 131 - HajaL f

"dwuo 2[1..20, preço .,.... I 653, em ltoupava Seca.�n ,ooO,o�.. Intormaçt>:e_s c0!11 Q I
� _i 51'. ErmmlO S,ebastrao SIlva,

.:���..._��.----'�

I Feira L!;'lre OU Rutl Haja! n. ...___.;_._o-........._-
_� ,2.261. uPR.O(URA...JE (ASAf; n 'f n i!4 O V t I �� ,__�____ .

-7'0 v j v I', ;;' li.. la

I
Precisa-'-se de uma pe-I quena nos arredores do

�{'�lP:�-S�, �o ano de 1 V E ti DE .. S f Centro, de pre!erência195 ... Clt1 cllaÜ,e, em bom II nas proximidades. da

'Iestado, de prefe)'ench li Um guarda-roupa usado rua São Paulo. Tratar'
Fo:td oU Chen-,)l€:t. Pa- ! I em estado de novo, por com o sr, Carvalho, Ca-gamento· ii vista, Trl'l.at1· I, I preço de ocasião. Inlor- I

sa Royal, 2.0 andar.
li 1,a C�"'l. �_�a'�",_ e peSca. ,; ',' -

d
-

d' I�
- -�.. ':; �._

i ' maçoes na re açao es- ---------.....----
.�---:-----..- II te jornal. com Agenor. I_�� =�--�H j V E N',D E .. S'EI .H II DE • SE r _..._�A�l�U..,.,,;.G-A-.. -S-E-'! Negócio de ocas.ião
'Um ·-.lO ..··�·- e<'t'�c!on,:n"o I: I Uma caminhonete 1.930,'I li ...-UL ..;J -Q . .1 t:..o... ..I.

, •

I tipo "A". Tratar em 1-.26 P.S., ver € �rat2r na

I
Um bU�lgalow na rua

'i l'
,..

E 1" nr -'l'a '
. lhóta, rio Posto de Ga-�,eu�H:::" s:e_"L, Á'; .

Hermann, ·Huscher. Tratar salina "SHELL".,1!'Iona!10 Pel.'Xoto - 09
com Edmundo Mueller na:f

J " ",...
-, • � ., 'o sr. Carlos:, ortç ;'",:U! i I,

__ .. __ ....._����
I:1esrna.

"'-__-"' -... ___

�------------��----

P R 'O ( U R 'A'� S E

Parti serviços gerais de
escritório,

.

durante a sa

fra
.

de fumo..
-

,Apresen- .

tpr,-se, na COMPANHIA
BRASILEIRA DE FU�
MO EM FOLHA, Rua

.

Ama?on.as n.'.:)' '2:500,
BLUMENAV...

A
Agricultura' dos EStados, con.
vocada por' aquele, ti�ular, pa-

.

ra uma _troca <te ldé),:\,! S,obre! -,----'-'"-'----;,__.---
os problemas rurais d'aS div�r. \' _'Ii_,

�...."

sas r·égiões do país_ '. '. . r.;
O úünisiro

.

da. AgricultuL'",
regr,essará' hoje a(}'Rk', àeve�
dJ voltar a' São Paulo na PTQ ••

I xima ,sexta-fefD1, a fhn; de·
assistir aos JrabaIhos firiai's
th C;:niferêricia, cujo' encerra
mento :O,,,rá n() dOIpi�go.:: ': ..

ra.

água morria e um. punhadD
de sal. Isso fortificará ,as·

raizes e evit1::irá à. éa�pa. En-'
xague, depo�s com água pu-

INDU;STRIA 'GRA'flCA S,ANTl CATARINA S. A.
. " 1 'H G R A pr.

Alamed'a R� Btanco.'· 365 -' Elu_J;nenau
Cáixa Postal, 244 .L Telefone: 1244

Artefatos de pap�i e �pelão, cadernos, oo4�rnetas,
carimbos de borracha, cartonagem. encadernaçãd,. pauta
ção. sacos' de papêl (tipo .sanfona) com impl'essãtO, e Ti_
pognrlÍa. .' , . ...

.$nrs. Comerciante e. !I).dustriaitr>. necessitam sacos'
de. papel c' caix'ag de pa$l'êHi.o, solicitem orçamentos sem

compr'ómissos. Dique telefon!é: 1244•.c"
". ,'" • I o

••

Casa do AJner1caJJ9 i.A.
_... llJ 4. NoveDI.1Jro, iI'1a

Facilidades·parq;pa.
gamen'o o prazo�

• Prateleiras ,e�óvi�$i�; dG::céQbaial'!n� ,

to Cin9dlzado" ajllstavsi. ,e�, viirfiJ,
posIções:. : .; _ ._

.
.

• Gaveta da' aluminJ�; 'para' ca",e.
• 2 9av�tàs -de álUilifnlo que recebem

frio úmido,· para a ;:conservaçgo da
frutas, verdura. ."I8óumes.

• ' Compressor do Qltilllo'modflloi fi.rt.. ··
amGtic:ono•.

•. Silencloso'lJ:d. balxó:eoi'lllumo. .",,'

r�

•
prova de cor�9ão.

S ANOS DE'GARA,NTIA,- SOB DUPLA RESPONSABILIDADE:, 1- DA fABRICA,'
PELA ALTA aUALJ'OÁOÊ Op MAI�RI�I.> E SUA�LOCAl..ii6ÇÃO NO PAis. 2 � DO
CONCEsSIONÁRIO� PELA ASSISTENCIA ESPECIALlZADA>E íNTERtSSE EM SERVIR BEM.

Visite-nos' ./

P R O lD Ó:C I.M (r',s� Ai = Impoftaçlô:- e :CoMércio
RUi 15 de N@fembi'c. 900', -,. BLUMENAU

I
.. _v_ '0 j.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Na CASA PEITÊR ·.Filial
,
" � �. .'.

Já é 'uma tradição
-

da vida blumenauense comprar pre ..

senles de Nalal na (a s a P e i f e r F i I i a L
- E a senhora encontrará a maiOl" variedade em

artigos de Natal e a maior colecão em vestidos
e costumes ínsp'rados em 'modêlôs tipicamente
parisienses para llresentear as' suas a:_mizades e

á sí pró-pria nêste mês fe,stivo de Dezembro!
Aproveite estas ofértas de Natal da Casa Peiter
Filial e compre tUdo o' que a. Sra. deseja a Pre(}Os
de F E S TAS.! .

VESTIDOS CASEIROS DE ALGODãO em xa
drez, listrado, estampado e côres lisas desde

.
160 até 298,00

VESTIDOS PARA PASSEIO OU TARDE

[m Chantung - eõres lisas . ., 420,00
em Fustão ... ... ..• .., . .• 355,00
-Novidade -Everglace e' Catalíno, em Iís,
trado xadrez e estampada ... 560, - 650, _ 790,

� 650, - 790,

'J'AILLEURS DE LINHO
660, - '?�o,�_. -;-H80, -_1.100, - e 1.500, -

�""'-"�'""'! ..

CASA
.

PEITEI�

\
.. ".

c (I IH P re com antecedência para OÍl·".:.
cc,,;frar "EXATAMENTE" o.o&jeto

.

SCHANTUNG .

.. 115,
.... 145, - 160,.-

Roupas' esporte
Confecções' Saragossy

GRAVATAS

Rayon ... ..' 17,-
30, - 35,

Seda Mista ... 60, -
á 115, �

Seda Pura 120, -
á 190. -

E MA�S '. .. VESTIDOS DE GRANDE TOILETE . -EM TAFETA'
., • rm

SEDA PURA, DE Nl.'LON, RENDA, ETC.
�:;r:;.' .

.·Saias em linho, rafia, faile c/riquíssimos bordados e pUssa..
dos, desde Cr$ 150,00;

"

Blusas de Opala,' desde 65rOO lingerie,
-

combinações di
65,OÓ. Complefo--'sortirnenfo em roupas de praia'� Mailals

PI J A M,A S'
. Lisos, várias côres

135,
Cambraia UMR
160, - a 250, -
'I'rieoline 220; - ,"

á 420,
Seda., ,. 350��

o sr, Gover-nador Irineu Bor- Abrindo, por conta de ex-nhausen, assinou os ,seguintea 3,-- cesso de arrecadação do corren-
too ofiçiais:. te exercício, o crédito especial

------�

de Cr$ 436.488,40, para paga
mento de dívidas de exercíeíos
findos.
- AutO!rIzan'do, a substituição

das Apólices de Bônus da Dívi
da Pública interna do Estado. e

mitidos nos termos das leis nú
meros 1.398, de 2 de outubr-o de
1922; 1.587. de 4 de setembco de
1927; 1.614, de 30 de s=ternbro de
1928; 507. de 28 de agosto de
1901; 769, de 23 de setembro de
1907 e 1.662 de 15 de- 'Setembro
\ie 1929, cujos cupões de jUl'os

, .

Atos Do Govêrno Do Estado

.

-
�. rendem muito mois!

tintas CM
NITRO-CElULOSt, INtra antomin« is

SINTÉTICA, PCIi'U caminhõo»

TINTA NITRO�(HutOSE GM
Alsament« concesuiruii): (J_ tinta
Vitro- (f>{nios/' (; Jl n'n�/t� muito III/r is
que (IS tintos comuns. De pigmentos
finos, aSSC{lW·(f. piuturo. ltnijómlc
resistindo à. açõo do tempo sem
lascar ou nerder o brilho. E usada.
como mate;'ial original em todos os
oeiculos produzidos pela General
1l1otors do Brasil. Fornecida em
latas de L galão e 1/4 de. galão.

TINTA SINTÉTICA
para pintura total ou parcial de
carroçarias metólicas de cami
nhões, com ou sem aproveita
mento de fundo, Distribuicão
uniforme e de·grande aderên
cia. Material original em todos
os veículos produzidos pela
General Motors do Brasil.

PRiMER - MASSA THINNER
e POLIDOR 'GM

Asseguram ótimos resultados nos

aplicações de fundai nivelómen
to. d.e superfícies, diluição de

.

linta� e maior brilho da pintu-
ra. A venda em todos os con

cessionários da General Motors.

GENERAL MOTORS DO· BRASIL S. A.
SÃO CAETANO DO SUL - S.ÃO PAULO

CONCESSIONÁRIOS F.UTORIZADOS EM TODO O PAís

CAMiSAS BRANCAS

Tricolille' .. '

..

'

.. 95,
Cambraia-de Linha 59.5,';""" .

Tricoline Saníorízada

MaterDi�a�e Ebbem Koe�ler
JABDm B�UMENAn

P.4KTOS - PARTO SEM DOR � GRAvm:&Z..

-- COMPLICAÇOE8 --
. . SERVIÇO t;çE'.:tiATAL

CONSULTAS ME'DICAS DIA'B!.&.S - • - 11 ROSA!

� Nomeando Gerôn<3;o' ;:-t 'Sé !'Gentil para Q cargo de surnen
tei:le Juiz de Paz do dish'itr> (ta
séde do, município de Jagllal'U-!
na, comarca de Tubarão. I

- Exonexando Armindo OUo!
Hubner, do c'a1'15'3 de 3upl�nte_

f O R D
PEÇAS LEGlTIlViAS
Casa do Americano S.A.

CARGAS
Para florianopolis
8xpreno Blumcnauensll Ltda.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



- .,.

. .cídàdé: ._.

;
,

- '::I sr. Hermann Wattg, do

::.._ o sr. Eu1iíitr-Torr.�s, re

sidente nesta cidade.

'CASAMENTO
-:- ÇOÍltmirá matrtmonto.

hojt; é6m. á,' srta, Gerda Tonn:
filha .da ·S1"a. Vva. Hu1d", "I'orm

"oi.Jovem Bertram Manke, fi_
Ilho do 'Sr. Alwin e sra. Alma
Manke.

, '.

UM,,prodvto que f�yo Cf 90rantl� do:.

•
Lava 5 qui'os de roupo ••CQ .in
".,ucós niinCllto$ .

-:- Acham.se hospedados na

cidade:
..

.

- HOTEL R;EX: srs. Ernes_
to .. Rufei$n, Ervin Fri\2c1e,
Luis Silva Gonçalves, Moníek

. - a menina Aisil Evanise Stanislawskí, José Mario Bar;
filha do sr. Manoel Pereira reirO, Ferdinando Contí, Ed
�nr.; l�cutor-ch��� fia P.R.C.� ward B.F.' Dovi�l, DaiVid San-
4; �adlO Cultura de Blume. J tini, Rízzier.à"Gl,lerra; Alcides'
nau, I Xavier Osorío, Henri R. Doux,i "_ ? o:: sr. L_."()po�do Strobel,; Re�ato Ribeiro. Condry, Ar_

. res1d.ent,e em Indaíal; ; lindo Godoy" Luis Antonio

� Ó sr. Erwin�Sc;hweigert,' naizini, Victór Konder Reis,
residente nesta eídade, e Joã-o Batista - H. de Almeida,

REINCHORD José Ramso Filho, Aríovaldo

H '1lI' 'Tr M. Arantes, Arnaldo FJ:l.m'k,e
• '9' ,......ORTE .

'

, '. C.�W:pl!!tou ontem IDE>JS um .iino Hey, Jaime Mendes, Majer
'

F.

de. fdiz existência. o _jovem. Rem- Akiersztaín, M. Crolard e

choro H.E. Kortc, filÍtó d� ·sr. AI- Norman W. Pren; sras. Eran,
fred Korte. proprietário do

Hotell
. ..

:!��es, l�calisado em Itoupava :�::_����_�__f'::��:._c '

"

. Comll�or:ando\ o FgradAvel, .aecn-
.

A'NDREli MAlhJn.n:
'

teeímento, o ,listitlt:J aníversanían; K ilftJ.'

t�.,Of,er'�e,u ·aos"EeUS amigos, inclu.·· DlatrlolJ1l1dOr -".�.t&. "-'''ÍP.l''1i'G
·

srve ã _:".tllrzyIa ca da casaH,. um sa- D li, 8,
boroso chQPP. que trcnscozreu .em. .� . -,>0

arobieni� ,d� grande camaradagem, '
�lf�DAS CAl:'iiMm.a;�

Ao festEdado moço. �bóra tar- "'H O B i 'i :"p

díarnente, "A Nação" se a�socia às 1 ..

"

II ,li·

manifesta:'ç�es de amizade que lhe I Marca. :Fabril 4l!," ii'!!!�t.:;;:;\! �foram triÍlillladas. almejando-ãhe i -'....:bn.Il'a· .ri!r"'lllI'r...;&�;: ,:
, sfneeros 'votos de foi:U"idades e pro, �

�a E�eÍli.ta.
.

Silva
e irmã da srta, 1\I:ar13 de Lourdes
Silva, C.Qwp!:�nte.' auxiliar de gé
"encia ."!lesté matutino. A pequeIlf!
'aniversariante os nossoc para
bens.
- O menino Mario Sergio,

·

filho do sr • .Tacill e sra. Isau;
I'ra SôàreS;,.. '.

.

Ó,

. -: o sr, Francisco Voigt, ra,
sídente em Jaraguá do Sul, e'
- o sr. Florencio da Silo

va, residente nesta cidade.
- Fazem anos hoj:e:

.. ----: a menina Maria da Con..
ceição, .filhê do sr, Bento João
da Silvá;

\

IAStlNEI in)l'tod� o benefíéio
-

de
-. _Gom o feliz advento de
.' '�

uma robusta menina, ocorri
do domingo passcdo, dia' 5 do

.
corrente, acho-se engalanado .0

lar do sr. Orival Souza e ex.
ma. esposa dna. Nadir Souza.

_
.

- Talnbem o lar do sr.

Damasco dos S.:mtos e sra. Ca,
tarina dos Santos, acha-se em

festas desde ri dia 3 do fluen
te mês, com o nascimento de
um menino, -

Sim, por apenas Cr$ 2,50 diários você terá a seu
,;

dispor PRIMA; a, lavadeira perfeita. PRHJIA é

vendida a Cr$ 8.990,00 (preço São Paulo) e tem

a sua durabilidâde prevista para dez anos. Con-

&
'

.

.

' síderando-o tempo durante o qual PRIMA 'lhe "

'.�' .

serviços.. são necessários apenas Cr$ 2)50

., diários:para ter uma criada perfeita.

- Farã'O anos amanhã:
· . � a srã. Maria Knaesel, .es-

i

posa do Sr. Dettlef KnaeseI, l
residente em Itoupava Cen..

Di$lribuidõ:reS-para 'O Vaie do liajâi� (11 -'� Comercia"Importadora limifada tral;.a srq• Eni. G. de Souza,

Rua 15:,de'.NGJembro 881 fone: 1399 Bfumê-nau·. - S�nla Calarina :��"'•• :.�r�::::� ::�;r:: I . . J
A N UNe I E M esposa do sr. José Pereira; j I.

.

'-1
- o sr. Ag'::-stinho Constan- i Casa do America.n., "A ,

N F O
.

. .'. ,,', 'alia 15 de N?vembr,,_ '7:1
,

" L H A CIO PereIra, resIdente nesta ' . .,;

""

" >" ";J; ".<

Linho$ fi ..namentF)

:,.

)\t.

": .u....�.oacec.neoe
.

..:�
-

��L .C.-"':-.!'.be�o �������OftOeO.o.o.o.º!�Q�.::>.C�C".Jeo'J.o.oeúOOOooeO.O.[,!Jr...o.tta<liM)eOIt05t�uCi..oól"�"",",'"';�,;� . .:;.O.l.lb_l'0 �'-'''':..� *_ �+:- li

�
.�06o_u.......u.o.oeo.Q.a.Da.:l.�caoO'�Itú&-.....oeo.o�r: SL).-=.:;".O. 'fln.�.o.·oe0#0.I).C'M100.-) �,Iir�I!t._V. '" r'.

·1 . Para �s 'rêsias de Halal qÚé· se
.

aproximam, a (ASA BIl�RGER co- �
i loca. a sua dispósiçaô" o ;;seu . bem seleciona do l(jrUrnerdo de Ci- I!
I semiras, linhos e camisas, bem tomo, as unimas cria�ºes erf'� t�]d", iI
I dos leveI, como sejam: Nylonr Organdí perm anente Par�m(mfi J�
i Rendas, Lezes, Failes e uma infinidade de outr1l$ aríigos fhub. (A
� SA.BUERGfR - Rua 15 de novembro, 505.
00

�2
,� �
g �

I CASA BUERGE:( �
a g

d
. I

�§ "
� �. .

-

. ._
"

..'
" -.. ��

���oa��������������������ao.a��g�������������������
:.",�_.n"UflmlllltH.".mnllltlillnlilllll..ílà'Ulllllm.mmnuuuumll���"�íU:'E�!r\\":';';:'''':::;;-lnllill;llílij'''.
_ 1
E

'Doenças Nl�rvósó..s· e 'M;f:� i
�

ASS.ISl'BNCIA�JjICA PER��.t A çiàa,o ri;É ESPECIALlSTú >:
___.i._ ABERTA .t\OS M:ír:DICOS EXTERNOS

.

..

'

EL�?-iúêÍDAPE.M:tf:DiCA - iF.:P()uSo.,�. I>ESm70XxCAÇO�8
.*qOpLIS1\�:O ..

� �.t\�AMÉW,:tps )�SP�ÇIÀL.IZ4\DÔS.-
Av'éllida Mu'Óhoz dá Ro-êha Nr. 1247 � Telefone' nr... :3 a li ,�

:= ,': �.� ,,: �i �"f' ::>!.s�:::�,::,. _ ,'.i.',:
-

-

, 5_=:=:. .

.

". •. .ENDERlCÇQ TELEGRAFICO�. "PSIQUIATR,i\
;;êUB�TI�Á�'

.' '. ,

,� .......... I

Linda caixinha colo-,
': rida', denominada
PMSENTE GILLETTE.
�o�tend� 5 Munidores.
elida uro com 101âroi.
nas GILLETTE AzuL.
e ,gen �Ü dedicat6ria.
prontinha para você
assinar e oferecer 1

,_
-

aparelho tecmcamente

'peHeito, que propor

. verdadeira satisfação

'.

i
.

.

>

NA
,

I
, ,

•• !'"

AU'IUA
.

'CltARIJfÉNSE DE SEGUROS í 6E'RAiS
UMA ORGANIZAÇÃO

.

A SEU I SERViÇO .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o Palmeiras de cembeter o

•

Vasto ; :
.. Vdrde

Em maís uma atraente
contenda do certame de fu
tebol da primeira .' divisão,
désta cidade, estarão se de
frontando lógo mais à tar

de, na. Alameda Rio Bran
co, os eoniuntos-representa
tívos do Palmeiras E.C. e

S.D. Vasto Verde.
Trata-se índuvítavelmen

te' de outro compromisso
duríssímo para o vícê-lider

fdo campeonato, dado que

o team rubro-verde, de uns. peão do Centenário.
tempos para cá, vem jogan-l Salvador Lemos dos San
do bom futebol, 'estando . tos, pelo comum acordo te
capacitado, por isto mesmo, ve seu nome indicado ;ara
aJevar de vencida-o CaIl'!- apitar o mateh em.apreço.

.........- ..

,.
,

De ProntidãD,_ I· Torcida eu ItléUCD RgIl3UI, Para Camemorar A�ohquista '·00
...: oCESSARA'<ESTA TARDE A LUTA PELA ,FO'SSE DO'TrTULO DE 54 SE O 'QUADRO BRUSQUENSE PASSAR PELO GUARANY

.•••• �,' a>I.Ô,'.,lP,
íca

.. ",lm.,,pe.,r"a,..l".·'",.nu.IU,....:.dOS.. j.naux.·
de

..
p'J'Sse

I�.O. ',in.,':v.e"j,�Vel títU-j �a..dO,
11a

t,ábU.a" d,e, .Classif,',ro,
açâo,

I conjlln,'"t,.". à',' i,CO,
10r ;jogàr dés,�a�dO

.

te,,' JlOss.á o Guara.ní, �'Bta tarde,

e�contrO'S .�ue ho.je (t:erjado< na-

110
dEi ,tQCanllleaoi da �lga

., Blu- li�anà.l:l"'se log:'�lllalS d� ;.Guara� e c�m falX8. as duas I-l�tlmaa,! surpreender a equipe de Teixei-
,

cíonat) darão SeqUElnCl8.. a� Cer- ;men:auense de, Futebol" 'nl, um dos três adveC'SaX1QS que partidas. frente 3JOI Pa,Jmelras e rinhl!. no estadiro Augusto' Bauer.,

ta::n2 ,dá c�.tegod�. de profissi-:JJ- Da cinco pontos ,que",�, sua lhe restam ,enfréntar' neste" re-, Tupi.. Os atletícanos, com aquele' em-
�•. :tiea:ráo�:C. A. Carlus R2': vantagem sobre c segundo colo- tur,no' ,do certame. poderá. o Não acreditamos, sinéeramen- pate.,2x2'), em Itoupava Norte

atravessado, na garganta. certa�.
mente mão darãbiqualquer' cban
Ce ao elenco blumenausnaa de

.epetir aquela façanha que se

constituiu numa das notas de

maior sensação do torneio ofi
cial ,'dl!; presente' temporada.
Tid.o. como' "asa negra" do, vo

vô, 'ainda assim se nos apresen
ta o Guaran.i como presa facll

para o lide'!' do carn.l"COlllato'. na

tarde de hoje, tendo em vista. o

.reI:'Jdimento' sempre, excepeíbnal
que OI quadro brusquense apre
senta nos encoohos disputadoS
em. seu reduto. Otímpíco e União

para' citarmos casos mais re

centes, ]Jlrovaram Já em Brm,

que, '.:Jn,'de peil'deram pO'I' conta-

gens alarmaru.es, toda a. força
...';-;;;;;------Dido "rolo eompressor", daí con- :!-

sídeearmos deeídído em favor do

Carlos Renaux, desde já.•)e cam

peonatoí profi'ssioll\a.)1 de 1954.

A arbitragem do embate Atlé
tico x Guarani foi confiada. a

faça o mesmo usando

f O R D
PEÇAS LEGITIMAS
Casa do Americano S.A.

R.ua 15 de Novembro, 473

bija do seu
fornecedor

CEBOLAH5fAL"
EM PÓ E ROGOS

"""AMB �,,� ALMa EM pá
o conjunto titular de fU-1 .A embaixada alví-rubra,

teból do Gremio Esportivo que tem em sua chefia o

Olímpico, afim de ser con- próprio presidente da agre
eluido .

o pagamento do miação da Alameda Rir)
"passe" de Perci, sua mais. Branco, sr. Benjamim Mar
recente aquisição, exibir- garida, rumou' às 13 horas
se-á he-je à tarde perante a de ontem para Henrique
platéia esportiva da cidade
ç7e Henrique Lage, no sul
do Estado, enfrentando o

team representativo do Ce
ramica, clube pelo qual a

tuava o mesmo Perci,

Produtos Alímenticíos Nelide Ltda. - Caí-:
xa Postal 11. Jolnvile

�..qgEBS&E&��;*�1M�••G�I.aA����'�.�����..�-M�,UW�ZMWh�-
----_._-----------------------------------------------�----��--��.

está à sua espera em nossa, laia J

Continental é: fabricado

C9m fümo de primeira qualidade,

rigorosamente selecionado

até à manufatura.

CRUZ

III it ..p: eUm�ri�t dr.

'(�iO., .SUV2S1fen .. ,,!' .

IHlemlC} o veRc,�lkrl
�a prova ,'.

1-,

I
Vinte atletas, todcs te- i

presentando aGremio Es· í
portivo Olímpico, toma,!
ram -paz'te na Corrida ante- IPreliminar de São Si1veste
levaqa a efeito em nóssa
cidade, domingo à noite, sob
os auspícios de "AFOLHA
ESPORTIVA;"" or�puÍzação
<10 SESI e Liga Atlética
Blumenauense.

bastanté- . antigos, que

(O �N T H� U A R Ar

QUE TERMINEM
velhos!

Representante: Representações ;geunidas West
Ltda.

Rua São Paulo, 2922 - Caixa postal, 599 - l.
toupava-Seca ---- Blumenau - Sta. Catarina.

Raffs e Cia- Ltda. Caixa Postal, 29
FlorÍauopoIis,Lage.. em. 'automóveis es

pedais e de lá deverá re ..

tornar momentos após (I

término do cotejo com o

Cerâmica.

sua lavadeira

Venha admirâ-la 'em pleno trabalho.

Venha conhecer em of,;ão as caracte

rísticas que fizeram da BENDIX

Economat a lavadeira automática

mais vendida no mundo! •

Só BENDIX Economat
lhe proporciona estas YGntagens:

1 � Ciutomàtlcarnente, enche-se de água,
no seu nível certo e temperatura ade

quada, quente e fria.

2 � automàticamente, pela sua ação
agitadora, lave sl."Ovemente sem preju&$
cer os tecidos.

3 m automàticamente, esvcsio-se para
enxaguar; sempre. .em água limpa, uma

ou duas vêzes, à sua vontade.

4 - Ciut(lmàticame.nté(clOte� de cada re

novação de água, extrai a água da roupa,

pelo novo e patenteado processo a vácuo.

loisa Aex'",•• de M8to,,0101'
Pot.nt" exelus!va da' SENDIJ(, garantIda
por 5 anes - que, em suaves movimentai
a vácuo. tira" água da roupa, d.pols de

enxaguada. sem amarroto" sem quebrar .;
botões, ctnvolvendo' suevement. o tecido, "

IIl1m pro_o qli6 eUmlno o preludle!@1 •
..ntlqucc!o "r6Io".

cortinados e tapetes, etc.

Cr$ 1.148,50
"'-'; i!t(i�" !}; ..f:� \..q}� tt4il

....- ..

Aproveitem lambem E.N(E�ADEIRAWALlTA (r$ 138,30 mensais

A1ER(ÃO"Meus Amigos. Primeira g�ande 'liquidaçio, mi· (EREAUSTA'CATARINENSE2
. Prafos de<Vidroy

.

Tigelas, Saladeiras:? Canecas e: Cálices diversos,�,' .estão sendo vendidos com
.. CINCOENTA PORCENTO de· abatimento. :/

Isto simréfazer liquidação. Pague;um e leve DOIS.
.

Vá ligeiro porque estão levando tudo.
, (EREALlSTA� (ATARIHENSE em SUif primeirâ liquidação. =- Rua15 de novembroi I1Ga

seguirdes artigoS' ;

....Bicicíêlas reforçadas� Preço novo 5Otlj'OOr ai�ul�t po{43�JOO
(�frildlps p/crianças, esporte, luxo: 850�OO ail1da por 6.95,00'

.

Li .'.
•

icadores: . preço novo 1.550,00 por 1315,00
MáqüiPâs de .toshui! "'vOUn'lH f de j;��2eriQr qU'alida'de:' preço'

. '

novo. 6.S0tM)O - ainda �_:-: 5.975,00:
loca-DlítÓS, em caiI8Sr idem (r$ 915,OO�· por 115;00
Auf.emâikos "iMOIEMS". ultimo modelo: 1.,500,00 ainda por 6,750

.

R�iicla'� �"SIEMit!S�Jcom aM�om��ko HT�� J��:�"" ::mmp mede ..

.fô.1emfinaccaixade·luxlJ'(PBlFde Marfim)' idem' 3Ó�OOO�OO' ain.. ·

'.
.

da por 24;JSO,OO!
-

A próva em apreço, que
decorreu na mais atsoluta
órdem e ofereceu drsenro
lar do::; mais atraen'.cs, fi

.

nalizou com ,a surpret-nden-
, te yitória do fundista. Sieg
mundo Hiemieh, grande l'e

velagão do atIeti-smv local
e sério candidato ao 1.0 1).1-
gar ,na disputa -de . dOml!l
go .. vindouro, em. F'lGrianó.:.
polis, .cujo v:enceqor +epre�
sentará Santa Cüar'na na

"São Silvéstre" de 31 de de-
zE!Inbro, em S&o flaulo. A
cla�sificaçã9, ,at� o 6;0' lu�
gar, foi a seguint�;

_-:1

1.0 Siêgmundo Hiemich
- 2.0 Raulino Manoel da

. Silva - 3.0 Edua-rdo Sil-

! l. �e.i.rá" -..... 4.0'A.lei.d.es Krieck I'�5·o.Jardi Franza -;-. 6.'0·
:;=:= :'::0 ='='

,

Avelino Machado.: ',- f

• •• 48 mai. eltae vantagons: a BENDIX
Economat nao necessita fixação 00. solo
nem Insfefação espeelcd. Treoalhei

..

com
, -. "', .

.

� ," ,"

qualquer: .pressã� .âe água e bastá tig6-la
em quolquer tr rneíra, para que funcione
com t6da CI ,�tidência.

,DEMONS'TRA<;ÔES' PRÁTICAS SEM COMPROMISSO*

''\'
'1.:

SECCAO DOME'STICA
Rua 15 de N ovembr�. 473 - 'F O N E 1 5 li !

.

ASSISTENCIA MECANICA - - -

NOSSA DWISA E' SERVm
�:L'�:{C�,

�'�'l

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



;Vem tornando maior

iU_jtejOS,
oríentada pelo. dína-: to artístico. .

'.

t�rf!�se e e�t:usiasmo �or,mico cidad�o .' -sr: ,'. Adolfo Esse· interessante detalhe
PJ1rte dos SOCIOS da SOCIe" 'Hass, a Rainha do Carlos do programa de encerra-

'.â.atl.. e .DramátiOO-Mfus.ic.a.l, Gome
.:

s, srta, J.ura.,n.dír Mar-.mento dasatívídades sociais
"Carlos Gomes", os feste-. quesVíeíramuito tem con- da S.D.M. Carlos Gomes,
jgs .de fim do ano. a

reaIi';;j
tríbuídc para que as 'Íesti- caraterfsa o feliz empenho.

sarem-se no dia 31 do cor- vídades alcancem o mere- dos organisadores dos fes
r'�nte, na SMe. social dó a- cido êxito, principalmente tejos em proporcionar aos
r�tocrático gremío da sr, no- que se relaciona á orna- sócios uma elegante noíta
I"eopoldo Colm ..

coadjuvan-Imentação
dos salões, que da social, que marcará épo-

d.�.'.•. ôs., .esforços. empreendi� .estão ob.edecend.j a um cri- ea nos anais da sociedade I
dÇ;ís pela.Comissão de . Fes- tério caprichoso e bom gos- local.

.

�..
. .

Tambem constituirá fa-
tor de grande ímportancía
para o êxito das festivida
des, a vinda dofamoso con

junto orquestral gaúcho
"Bandinha do Carlos Go
fies", de.Nove Hamburgo,
Rio $1rand.e elo Sul, que já

..........--------.. tem seu conceito fB.�co
firmado atraves da sua nolidato pessedista teria ven- tavel apresentação nos fes-cido se tivesse votado em
tejos do IV Centenário de

seu próprio nome, como fês São Paulo, cujo' prestigioValeria. No segundo eseru- afí d 1d" ít da C" M··;'· .

d
. tem sido te irma o pe os

. �: ...
amara

... umClpa] tmío, contan o com o, apol� expressivos 'triunfos obtidosdr Sao Pa��. '. I doPsr: e o�erecendo a. vi-
nos seus espetáculos apre: O sr, WIllIam SaIen teve ' ce-'pr�sldencIa, o .sr. Jarbas sentados no radio.cômo competidores Valeria Olivelra consegUIU somar
.' _ . -.

!

GiuU, .indicado �la . UDN 23 votos. O pleito, ao con- . �� f?ra, de duvl�a _q�e a I

eó(!Om apoio da corrente jâ- trário do que' se esperava, r mlcla�lVa da Comlssao d� Inist.a e' Jarbas Oliveira, decorreu em completa Ol,·;t Fes�eJos d� C.arlos _G�mes Representando, com o

cfilldidat.o do PS�..0 pleito dem, tegistrando-�e apenasl tei'a a _fiaIS
tsrmpatl�8j �t mais justificado orgu!h?, a

te,ve dtllS escrutllllOS. No a presença do vereador An.1 péi'cussao �n re os a SOCI beleza e graça femmmas
primeiro' escrutínio, ú can·, i dré Nu.lles Junio.l'. .

.

" (Conclui na 2.a· pjlPD& letra 'C) do' município de Blumenau;'. .

"

.a simpatica senhorita He�
loisa Helena Sada será 'til

candidat'a ao concurso para
a escolha de Miss.Santa Ca
tarina, cujo certame vem

despertando inusitado in
teresse e entusiasmo no

Estado. f'ela SU,a vivacida�

MAl S EC O H OMIA

�.
Cabine; de aço .. Móxima

proteção • hllOÇO amplo
para >frês pesloas • Visi

bllldade. complete .. fódl

nooras .. Chlllsis reforça·
.

do poro serviço de carllal ..

1091

�.

mais legitimas expressões
da �ele2la, blumenauense, 'P{)r ser feriado municipa!
motIvo porque a sua esco-,

o dia de hoje, consagrado á
lha para representar BIu- Imaculada Conceicáo êste

� ,

loJinal d1eixará de circular
amanhã, voltando a reapa�
recer. na próxima sexta fei-

de de espirito, encanto e

cultura, a srta. Heloisa H.
Sada personifica uma das

menau naquele grande cer
tame foi recebid'!) na socie..

dade lócal com muita sim
patia.

Os (omunistas NoNorte
De· Conseguir
Da Coréls2J

SEOUL, 7 (UP) - o

pre_,
zínhos para o. norte contra os

sidente Shinghman Rhee de- vermelhos.
'

clarou hoje de manhã perante Nações Unidas, N'::'va IOr_
os corrç'Sp0I?-dente� da impr:en. que, 7 (UP) - O Chefe da
sa estrangeIra nao acreditar Delegação norte-americana'
.que a questão coréana pudesse nas Nações Unidas embaíxa,
ter solução satísfatoría no seio dor Henri Cabot LÓdge, entre,
d.lS Nações Unidas.'Acrescen_ goú hoj-e pessoalmente ao sr.
tou Rh�.e que na sua opinião a -------�-----�----------
mais simples maneira de con

seguir a reunificaçã-!y da Co
réia sería obter a retirada das
tropas ehínêsas do norte do
pais. Deckirou ainda que as

eleições gerais somente se_

riam' acettaveía caso se realí,

I
zassem s.egundo as regras es

tabelecidas �ela cdns1l4tuição
sul-coréana,
Repetiu mais uma vez o

Chefe de Estado:
"Mãrcharemos para Q norte

se isso for necessário". Com o louvavel intuito de aten- horas.

SEOUL, 7
.

(UP) - O pre, de:r as exígencías decorrentes do

1
Obs.: - .Com interrupção para o

sidente Bhíngmann Rhee, da grandte movimento nas lOjas co- almoço;
Coréía do Sul, afirmou hoje rnercíaís, durante os días que pre- - Dias 20 a 24 sem inte:rrupr,::ão
que os coréanos· do norte es- cedem as :festas de Natal, e aten- para o almôço, .

tão soe preparando, noite e dia, dendo á sugestão. da Associação Co- Parágrafo único: Ressalvam.se .as

para atacar seu país. Advertiu mercral e Industrial de Blumenau. obrigações prescritas pela Legisla
ainda. que se fôr necessário. I) pref:,ito Hercflío Deeke baixou �ão Social Trab&lhista�

os sul-coréanos aVllnçarão .so., o segrnnte decreto estabelecendo o Art. 2.0 -'- Revogám-se as dispo-
,

� !)<:'rário durante aqueles dias. con- síções em contrário.

������!i8i���=="
sultando assim os Interesses do

Prefeitura Municipal de Blume.
&.

I
pcvo, E' o seguinte o texto do de-

nau. em 7 de dezembro de Ül54 •

( A R 6,,1 S ereto. �ue tornou I) n.o 236: / HERCILIO Dl!:EKE·"
Pref-eito Municipal

P r C ç d •
HERCILIO DEEKE. Prefeito Mu,

a a ,a a or íl nícípaí c'l� Blumen-.u, no uso de Publícado o presente decretl> aos
ExprellllO Blu.men&uense Lt4a, � suas ::.tribu:ções. sete dias do mês d!e dezeÍnllio do
F . 1620 1752· ' �1: Tendo em "i�ta as pró�:ima, fcp·1 �,o de mil novecentos e cinqúénta� ""��

.

t'lr. do N"tal e aLndendo ao que i, qtmtrn.
. �?-' t lhe solicitou P. ..4.ss�ciaç;i;) COfllt2Z. �

l"Jr'ue!TIarie "Techentin'

dó,l e Indu�trial de Blumemm, Secretária,

Dag Hammarskjold, secretãrio
geral da ONU, a resolução das
16 potencias que combateram
na Coréia, exigindo a fmedía,
ta líbertação dos 11 6viadô.
res norte-americanos. encarce
rados comoespiões pela China
comunista.

Hurário das lajas cumerciais

Decrelo baixaüo pela preleitura
cODsultaD�8 os interesses �o ,no I

DECRETA:

'ri. Lo ,- �' hc·,:!tarh, de·li) � -PRONTAS PARA ENTRAR
, r;'J P.c !"r:,,:., t"_ lT;:� B.OS cst..-:;e!f>ci t

11lp':11tOS'�COmf"rrj:"li -: �ih.l:'.r10.s na zonn f .

urt;arui dp. c�dade, fu.n�ionarem d'õ:n. i:M COMBATE NA ASI!tro do segmnte horar!,:

Armazem de sêcos e molhados:

."\� 7,00 Gó Hl.uO horas TOQUIO, 7 (·Up:. -- Of;ch?8
De-rn::lis ramo:; fIe atividadf:s co- anvprtem quP- RE.: f':>rç?.71 ·nlUitn....

merei:.L: das 8,00 às 19,00 homs reR :lorte-am(x·ican<;,i.< :.l3. Ásia
Dia 11 - sáb:-.do - encerramen Estão prontas para enTra�' ,'.€m

to às 18,00 horas comnate. se a gUErra na OJ-réim
Dia 12 - 'tlomin�o - �encerr:!- drr10mper 'de 110VO, por causa dàs

m,nto às 12,00 hor:cs vi"l!ações do ,armistídc c·onl 0.5
Dia l'.! - siib:-.do - encerrame<l- c.omunistas. Os nlES1UO':\ clrcu)J3

to às W,OO. hnrp5 dizem, tambem '1'10 a�reilitar qúa
Di? 19 - doÍnin'jo - encerra, I a guerra fique :imi.tada it Coú.i�

mento às 12,00 hor�� ,Cm caso de redIclo das hoshh·
Dio. 24 - encerramento às 15 dades.

ra.

ANUNCIEM

FOLHA

CaRlarã Municipal'

Possivel a entrega à S. A. 8. de 2080
volumes .. 'etelllelário de·.Blumenau»

.
A sessão da Câmar.a,·ontem, 1;>ro; arquivo. Idem idem, pe_ parecer da Comissão deFinl:m

com a ausência d", sr. fuga. dindo informações 'sobre ti r.e-, ças, que'é' contrário ao pedida
Hering, fOi. presidida,pelo sr. guiamento da Bibliotéca Fritz Ide auxilio. da F.ederàçã� das
João D. Muller, tendO campa. Muller. Citadas informações AssociaÇÓ,es Rurais de Santa

. r.ecido • miais {JS seguintes ve.;; d-everão S€r prestadas breve- Catarina� O· p\rojeto de llei
readore'S: Gerhard C.T. Neu. mente peI,.:;; vereador Pedro 90154, que estava em pOder da
f,�rt, Antonio Reinert, Emilio Zimmermann. Idem idem, SU.. Comissão de :V1q!';ãp e O�hras
Jurk, Christiano Theiss, Ary gerindo, .11· entrega à Soci�da.. Públicas foi·�entregue à, Co-
Taborda Wilson de F, M·elro de Amigos de Blumenau, de

• ... ,

ti W1adislau G:;nstansky. 2.080 volúmes "Centenãrio de missão de Educação �. Cultura,
EXPEDmNTE Blumenau"; à C<>missão de para que s.eja� qeno'lllÍnadas

Finanças, as novas ruas ,constàntes do
Dentre ;Q.utros assuntos, Parecer da Comissão de Fi. pl':jeto. A Comissão de Finan-

constou:
.

..

C· la d· C' M . nanças, apresentando emenda çàs aprovou, ainda, um auxi-
. ,1r�U r as a�aras. l:-l substitutiva ao projeto de lei lio de Cr$ 20.000,00 l'o sr·

nIcIpals de S�ára, Sa� MIgue de autoria do sr. Antonio Rei- Francisco Sackel.

dO. O.'es.e e. Ri:f' !'legrl.nh�, c.o; I nert, e· rde.rente à S.Ub.venção -'-- _murucando ,:leIçao e pó :se, C!- concedida a Orquestra Sinfô- INICIATIVA VITOr:rns:\suas resP:"ctlvas m�Sl�s. O�lCIO nio da S D.M "Carlos Go-da t:'ref�lt�ra MUnICIpal, Jun- me;". .. R·ep·erc t·
.

tando COp:llS dos contratos e-
Parecer da Comissão de Le_ U •Uietuados com as. empresas qe gislação oe Justiça, atinente ao

. I.trans?ort.es c91etl�0, d€st� Cle véto dO' prefeito Deek.e ao ar.

d�de, .

agradecer e arqUIva),". ligo 2.0 da lei 582, com nova ,.

I ,'1
Idem l�Em, em resposta I� um redação d,,.. mesmo· com vistas COmerC IU fi r r

requerunento do vereador .

v.

MI' à C
'

. li. �.

Wilso .1_ F M-olro .relativo a_o.sr., WJ�on e ro e

..
omlS- .

., l,t, .",
.

n �
.

- -,
. saci de Fmanças. Requ.erImen ..

à. Lel 102� q1_le de�lara de. uÍl- to do sr. Wladislau Oonstans. �
11d�de pUbhca dIversos Im:o_

k:y, pedindo divers':ls ipf0rma-
A evidencia .}it::llS'l

.

fatos tem c1:asses sClCÍa,;s. tijI.nto mai's que o De acordo com as observações
! VeIS, para prolongam-en�o. da

çõe ao PrefeiloMunicIpal' co- demonstroldo que â. llouvavel e' �!':blema do alto custo de 'Vida que teIllJ,J,s feito, as lojas qUe se

:ua dr. Nereu Ramo.s;.copla ao·,
moSrequer. '

meritoria oiniciatjJva. do comercio hnha se comtituindo como difi-' prontificaram 'a baixar os 'Pre-
. mt�essad�. Ide� l�em, ane- .

O nresidente. J.D . Muller local. de reduzir lOS preços das cil • .il'ma para estabilizar as ÇQIS de suas mercadorias. numa
xando proJeto de leI que re- desigllou o vereador G.erhard mercadorias, a.�a. quando se economias do povo. Eis porque, proporção até trinta porcento de
cebe �e OSVl31do Buerger, u-

Neuf,2rt ara a Comissão de lproxlmam as festas de Natal o gesto. patriótico Po comérciO desconto. 'Vem apres·entando um
ma faIXa de ierra para. abertn- FinançasPe o sr. Emilio Jurk. e Ano Novo. vem encontrando b',umenauen'se de: baixar os pre- ni:vel bastante acentuado de ner
ra de.u!Da ru� �D brurro. �a 'parir ,a Comissão de Redação franco acolhimento e simpatia ços das mercad'O...aas não podia gócitJ's nos últimos dias, o que
Vel�a. a C;o�Issao de V.laçao Final, em substituiçãoc ao sr, pifrr parte'da população �ocal. deixar de 'ser justo e razoável, equivale iQãzer que a �uliagão
� O bras Plfb!lcas. Idem ld.em, Fed'el'ico Carlos Allende a_ Não há c.omo afirmàr que o fe- 'elevado. pr>J.lpósito vem se beneficiando com a. ini.
Juntando copia d:s atos balxa-, 'tua1n1ente linc.encjado.' "liz empreendJimento das lojas de lins c'lmcrciantes de cooperar ciativa -em fóoo. Ademais, CQll�dos durante o mes de NDvem_

: O'RDEl'I-l DO DIA tecidC?j e artigos para p;t"niÍe.ntes com "" esforço 'do governo, fed(- vem ressaltar o interesse do pÚ"
Aprov.).do O !)rojeto de lei de festas, velu de enoontrp a08 r�.1 em reduzir II) alto! c�t'() de, blico em dar pr€ferencia às lo·

que D;:cebe {lI .�r, Onvaldo <>,):)s,,':os e, a�pjrações de todas as vida. I lias que baixaram os preços, mas
Buerger uma faixa BJ} terra tambem 'ao fab), das mesmas es-

pa.ra aber.tura de estrada Dr �� ;'"'i:I��.��'!)k����i��'���!i'li����i' tarem distriibUinldo brindes ,de
V.elha. FOi também aprovadc �2

N A T A L
festas aOlS seus fregueses no ato

(em 1.0 discussão), o proje'o�; A R T I G O SPA R A ._
das compras. Na primeira pági-

de Ie.i que conc.ede· à orqu�stri'.I:� _

'

.;
na publicamos a l"Eàaçáo das

Sinfonica do "Orlrlos Gomes", � firmas que estão colaborando
uma subvenção anual' de Cr$ i'� eh

.

I J (\ sArva 5 enfe'lfes, nozes, na proteçÍÍ1JI 'da economia. dA> poo-
30.000,00, com uinaemenda· OCO iW!S C,,,,!1.,,, I YOi.:, I i !"''''.tll
;�g���o2'���';,�r��Zteq��er� Ih 'f b 'cas do fi "--IIIIoíI-IIIIIIIII!IIIIIII�IIIII!�-1IIIIII
cicio será efetuado em apóli.. beb;das (C.! das me ores a ri ii f O R Dces municipais. - •

Aprovado pela Câmara o , V S t' na
i PEÇAS LEGITIMAS

paiS, ,0 • encon rara
. i Casa 40 AmericlUlo B.&. •

. I Rua 15 de Novembro. CU

CASA PRADIIOORARAM EM G�

jgra�ecimlnlo à . Rua Marechal Floriano Peixoto, 320 D
OS �:�:�AS

":':='::::':;;::7: I· (Defronlé ao Hospital Santa fzabel) I.·· e:�!�� �s (��qUjnis��trar::Uio de agradecimento pelá. notí- �� ·estradas de ferro filiados à Fe-

cia que
.

publicam� sobre o Ín- ., .,
, •. • �i deração Nacio.nal H.,)s Ferroviã-

fausto desaparecimenm de s"U P r e ç o sés p e c I a I S � rios, e o moviínento_ deverá ca17
espaso e pai,. farmaceutico Al- I �� <>ar certa perturbaçao noo serVI

.� �O'S de transporte coletivo. OJn·

�4f�e �:��o o:�:!� no dia

DESCONTOS 'PARA COMPRAS MAIORES fi i::\: :u��:d:n:aa�!e:!:
I

CO-N-FE-R-EN--CI-OU-O-P-AP-A E ARA REVENDEDORES fi �e��;ie O s���:� d; :s:=�
", .,

p
. " .1 :a:a. �i:�� =��t::ai��tz;r:�

,COM SEUS SECRETARIOS �l"������).�", ça..

.CONCURSO DAS BONECAS VIVAS DAS NAÇÕES
.

Com grande margem·de valos mantem
aJiderança a candidal� «Brasileira»

.

o encerramento do cer-, ções do público blumenau-, vas, que irão interpretar
tame já é do conhecimento ense; é o .'. anunCiado espe- interessantes papeis, en

público, dar-se-á no dia 12 t taculd teatral que será le-I toando canções carateristi
. do' corrente, tudo fazendo vado a efeito, dia 10, no

.

cas das nações que repre
ultimo�nésta cidade, pro"' crêr que novas surpresas palco do Cine Busch, ás 20 sentam. Tratando-se de um

mnvido pelp Ju"·enato do surgirão para a escolha. da horas, promovidio tambem

I esrietaculo.
genutnamer:te

co.r.ação.de. J.e.su
..
s.". de,. Ga.s.l.c.únd.idat.a. ao.. �obiçado tr.-... pelo Juvena.to do co.raçã.o .fufantil, an q�e estamos m

par, foi realme
..
nte

. SimP�ti-1 tulo �e Rainha das Bone:- �e Jesus, de Gaspar, co� a fort;nados 's_era franqueado
ca e cauSou a melhor Im- cas VIvas.

.. apresentação das menm.as o hvre acesso de menores

pressão. .,.

. .

...
'.' ."...

Outro acorifeci"nento que do Jardim da: Infancia, den-
.
ao espetacu1o,_ a�esar de

. Essa segunda . apresenta- vem prendendo as aten� fre' as quais as Bonecas Vi- à ser realisado a noIte.

ção das candidaUs.Ro in-:�� � � �����
teressante ccuiéUrso; ' •.. cons- �õ.<,.".",..cw". ,

°DoE· .PEÇA-S�p'�AR""A·''''''·''''''C-If>""M�INHAEooS�E""-�_,:.tituiu,. sem duvída" um esc., I O· MAIS VARIADO ESTOQUE n u �
petacUlo impressionante, � AUTOMO'VEIS, A' VOSSA DIS POSICAO : �

���:E1���d!Si I cnM'E'·a.·ClftL V·I'IR·a' >'·8'·R··UN�S· S n ii
iuição r.eligiosa gasparense1

.
li .

. J.I .... .

.

.

• V II
qUe �ão ... tem poupiado ·es:-

. .

:forças no. sentidp de obter RUA XV DE NOVEMBRO, N.o 9 2 3
() merecitlo suce�so o e� B L V ME, N. A U - -

.

, S
.

A N T A C A T A R 1 N' A
preendimento.

'.

Na ultirO:a apuração de
votos, realisáda $egunda
feira ultima, o resultado da
coIO'cacão das candidatas·ao
titulo de Rainha das Bone
cas Vivas d,a,s<Nações, foi 'O
seguinte:··Brasileira

.

�
..

18.500 votos; Sirío-Libane
sá - 13;800 votos; Alemã
_.. 11;450 votos; Francesa
,__ 10.550 votos; Portugue
s�....._ 9.150 votoSj'ESpalLflO
lá· - ·8.670 votos; Italiana

8.500 votos. ImM=__� �_�=!&!i!� ��i!I'D:!Bm�Mi!�i!2!j!d

IMPORTAÇAO DIRÉTA

Agenfes "A U. S 11 I"

Peças nara:· CHEVROlET, FORD, G. M. C., DOODGE, JEEPS, INTER-
,

NATIONAL E; MOTORES HERCUlES

ORGANISA(ÃO ESPECIAlISADA PARA .VENDA POR ATACADO

Cidade 'do Vaticano, 6 (UP) � I° Papa. Pio xrr recebeu hoje pe
la :manhã. dois altos funciona
·rios do Vaticano. primeiro o

secretario 'adjunbJi de Estado,
monsenhor Angelo ·del Acqun,. e
depe>l!s o. secretario. de Assuntos

'Extraordinarios. monsel!lhor Do
menico Tardini. Possivelmente o.

primeiro volte· a. conferencial' r
com O Papa mais tarde. EaS8.

'

info:rro.ação é cionsillerada· como Iprova. du melhQr_ 4o".Papa..
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; I NACãO ..!
: Cc'municamos aos nossos assinantes que, devI-:
ª :�o as crescentes altas no custo dos rriáterlais gráfi-ei
� (!'·s em geral, o preço da assinatura deste j Jrnal, a§
��n2rtjr de 1.0 de janeiro vindouro, passará a ser . de:
ªCr$ '200.00 por ano. Até 31 de Dezé!mbro corrente,�
�entrfianto, pennanecerá o prf"ço de .Cr$ 150,00 pa-ª
:7' ra os as: inantes antig::s que fizerem d;retamente as
::f''3l1ovação t3e SU9S assinaturas. O preÇ9 de venda:

"

vlllsa continuará inalterado.
. �
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toro !;jmpafia o gésto di
r /oZiQdu n� orpç6S

CO.lRA elsrL
QUEDA DOS ca
BELOS f DfMllS
AfECÇDU a.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




