
Direito de voto somente
ao eleitor

que
..

tivesse se entrev,staqe
----------..--------------------�-------------.-------�--�

JoãoDesmentiu o general Canrobert
RIO, 9 (Merid.� r: o gene-

'

ral Canrobert da Costa des
mentiu' que houvesse, õntem.]
mantido palestra

.
com o sr.

João Goulart adiantando que
não sabe quando avístar-se.ã
com o. preSidente dO. PT.B. {}
sr, João Gouiart está em gran
de atividade' e pretende avís-

,tar-'Se qentro, de poucas horas
. com Q sr; Artur. Santos re

gressando, depois, para 'o Rio
Grande .'

do sul onde presidirá
a reunião da. bancada do P_
'rE, quando será examinado
o programa rnlnímo elaborado Ipor Alberto Pasqua1ihl •.

.OBOAO DOS

ANO
--- O MENSAGEIRO DAS

BLUMENAU, (Santa Catarina) - 6.a feira, 16
SELVAS
de Desembro de 1954

IMI ENTE A PRORROGAÇAO DA LEI QUE
GULA O CO E'RCIO COM O EXTERIOR

l

Não houve elteração no· cambio elo dolàr
RIO, 9 (Merid.) - Em

I
dutos cujo custo elevado. ou subvenções ou amplia':l cíonat da Industria 'e da As�

reportagem sobre o plano em face do valor legal do! ção das categorias eneon- socíação Comercial do Rio
da CACEX para expandir nosso dólar de exportação',; tram-se entre. essas formu- de Janeiro, respectiv.amen
a exportâção, um matutino não permite serem exporta- las". Finalizou o sr. Maria.:.. te S1'S. AugustoViana e.Car
paulista noticiou que seria dos, impondo";se encontrar ni dizendo que a lei que re- los Brandão de Oliveira, es
rixa;» o "cambio até 50 uma formula dentro do re- gula o comercio com o ex- tivéram na manhã de hoje
cruzeiros por dólar para to- gíme legal vigente para ia- teríor será prorrogada. com .o ministro do 'I'rabà
dos os produtos,.excepto pa- cilitar sua saída. A criação RIO, 9 (Merid.)' - Os presí- Iho, sr. Alencastro Guíma-

.RIO, 9 (Merrd.) - A questão das demais nações do velho eon EE.UU., o qual apurou que 46 Ieuremíos ldentes.d C nf d
�

N
.

�,c!:...;..... d
.

ao "voto de qualidade" vem seu- tinente ou mesmo 'da América do por cento! WJS oficiais e '�ol,dado_' ra O café". de um regime de premios I dentes a 'O e' eraçao ,a- rues, afim e tratar da re-.

do agitada no, In'Stituto da Or- Norte. do Exército' americano estavam Eõta informação foi di-
.

.

forma dos' nossos· escrito-
dem dos Advogados do Brasil· e j' ° orador . citou ainda famoso mentatm-erte abaíxo . dos 13 a- i vulgada com fôros de au- rios comerciais no exterior..

�::-eV�r:iSsu��d!�e:� manífesta- "inquérito realizado em 1911, nos, Conclui na 2.a pAgIna letra G} tentícidade e chegou até.'l

Carmen MI"randa na"'o e'sta'·
o ministro expôs a proposí-

Na ultiinâ reunião, o advoga, ._
.� - - - - - - .. -- provocar especulações. em

.

.

.

'.

.

.'
to o plano já elaborado no.

do .Alcanta;ra Guimal'áes deba- F A TOS DAS E M A N 'A New York com produtos. qual os representantes das
teu longamente a questão, de;- loa

.

"I d �M.(" t ,.
bnasrleiros, entre 'os quais classes conservadoras en-

�.';i�:',:=' Iret O� a agis ra ura ;á�é,emprenmaisvullle- sofrendn de leucemia ;��::::,.medidasqUe,e
BO era muito mais seleta do " ..

<E:creveu: Vinicius de Ol.'veira>· .

Esclarecendo o assunto o I .

qUe hoje, quando os eleitores "e sr. Clemente Maríaní, pre- --_....--- Ao retirarem-se maaí-
deixam imp.re'Ssionar por pro- sídente do Banco do Brasil RIO, 9 (Merid.) _ A propcsíto da notícia divulgada de Íestaram ao sr: Alencastro
pagandas demagógicas. E' necessár ío qua o movimento '�m F'Ioríanopclte e ncu, declarou que "ninguem pen qUe Carmem Miranda estsrfa atacada de grave enfermidade Guimarães sua satisfuçãotra� Comarcas do Estado seja unânime E' consistente em be, lt lor at 1 (Ieucemíá-, o médico assistente da estrela patricia. Safia.'" da: b 'I\JI'! •

t'
.

nefícico do aumento dos vencímentcs da Magiszatura. A de. sou em a erar o va 01' a ua·. . .""" por sa er que o .I.vuruS erro
'Acentuou que O direito do 'I nhú d Fonseca declarou:

.

voto não deve ser conferido a. p'lorá-ç-el e angustiosa situ�çãQ. -e�onomica !lor que passa .;[ do do ar para ne um os "Não é verdadeiro o que está dizendo.se a respeito de do 'I'rabafho' Industría e Co-

.qualquer iridilViduo, "mesmo aI
maioria dos JUIzes no Brasil e prmcipalmente em Santa Ca, produtos que estão sendo Carmem Miranda. E1a sofre anenas de exgctamento fí5ico e mercio agora está efetiva-

fabetizado". El preciso a matu- tarína,
t
nã,9 mais corn+crta sOfoisill»s, comentários fúteis e ar. normalmente exportados nervoso e está passando bem melhor; Não tem saldo do apaz, mente procurando cuidar

rtdade mental, a fim. de que o gumen aço'es derrotistas. Díficihrnn é �·p.arar-.s�, hl�je em . tament::t do. Hotel par recomendação minha e de modo algum d
.

t tod
.

dia, co� �m. magistrado que tenha sua casa. próprta e que entre os quais 'O cacau e o ,

1
'

tá 1 . os m eresses de o as as
Parlamento não seja eieitOI por leve existêncía abastada. Dele sempre se ,':!x:gIranl deveres. algodão, Orproblema que se

sofre de outra molestía. E a está o me hor que provaveL. t
'

d t"d d' mão.
i!lub-homéns que mtiitas vezes, in 'f'

.

b'
-

- - , ment·e am'3nhã marcará a esperada entrevista à, imprensa, ca. egonas .

e a IV! a es' fi .

O que os r.ussos..

·

pleiteiam,
. .

-
saCrI 1010'5 e o. ngaçoes enormes, mas quando ·se (rata d·e se esta' revolvendo e' o" dos pro- d t f

. .
.

ele afetas.t,:l.ectualm�nte!:rao ultrapsasam lhe reconhec.er {l. direito a uma vida de tranquilidade, equi�
segun a Cu erça- elra. desta vez, é uma nova Munich,

a. Idade pSlcologlca 'dos d:z anos. ,librio e largueza financeira, são abofad-:s ccmo oor encant5 •

d
" ..

d
III III

'

d'
sendo agora, e1es e Só eles, oS

F8.Z-jSe ':nj'S�e.: uma �eleçao en- os prometimentos, as pr.ovicl:ências e as' mais justas reivindi- Ca'ndl alo'
.

a.·. p·.r··1'1 .

enCII ..
' 1m"U.o'e >._'. ·as·

protagonistas da grande farsa',
tre QS m�wdu<:s, nao bastando �ações da' cl.asse. O que não mais se póde tolerar, entr.etanto, ,!\I{as ;eSSa é tão calva que não
que Q eleItor saIba l�r e escre- e o despr.ezo e desiriterêsse que certos Poderes, qu'� se dizem ilude luais ninguem.
ver, porque as co·ndições 50' emanados da legítima vontade po.pular. votam atualmente

-,' .�,;.."--_......._-

d��r:sc�n���:! �h��:���;l�::i: contra ':o drama sérissimo, confrfc��;��r�: 2�un::� l�fra�� l-nrlueAnela's pern I-c -lOSas ao reU·lme AINDA I' GRIVE o
���mo.i����������������������ij������g�imi..��ooO<l�������oo"i'i�i��i�i��íi������.w�� .

..

ESTADO DO PAPA
�R

.'

.' D U R A NTE' d PONTO DE VISTA COMUM DAS SECçõES DO PSD NO R!O GRANDE DO SUL. PERNAMBUCO, SANTA CATA.
.

�* [ip
A S I� . .

-

-:-
-

-:- RINA CE SAO �AULO. ? -

-, -:-.. ., ÇIDADE DO,. VATICANO, 9

"� . _ ...� PORTO ALEGRE. (l\1',el'ldlOnal) -: �ada. e. mconven:e�t� l.os.propr!as moralidade dos �o3tumes .politics;s (UE). o-'-'Cín�i:LJÍl�CO'e.IS\'> i'é:U�li :. l.'fJ:,.q. 'b c Regressou do Rio, o sr. Walter pe' mteresses partidal'10S, nq
. ',. . . ..

;'.t�de\·····
�t ...Ó)�� 'g

'. Y f N D A:S D E I, ra_chi Eart;elos" p.res�dente,dg: i!§P. mç�!lto "�0.r .•9,.U'l:,PJl�:: iii.
. .

. ..,,':ú::;:···.•i::--i;·,""....

r '�.,��:(;_2-;.�
., .

.

.

. .. : . ....

ir
ga;:��dO à· reportag��: em' :ua"' 'In�u."n;;;e:7u;;. se precisa .:fe.zer ·de diviSores, se" ser. ou ·não ateita peto orgão

� I/{/i.!'· a" ti A T A L o residencia. O líder pessedista gau· r. ...... elll"�·$if ..�.... não politico_partidarióS. pelo .me. soberano partidário: a Convençãó
.�,. cho assim �.2 expressou, inicía!. nos de eonduta moral de um e ,'te Nacional; E, se, para uma solução

� mente: outro grupO' que 'Vier a influir nas patriótica e áltrÚisticll, for ne.ces-

f:;""..I.: C a· M' p a N H ··a·'. C· O' N'T R a .' ii� ��7:::�sp:;�::�:� �K::: t�� Ipró::: :::::of�deraiS'" r:�::t!r;::�:!i�p:::� •. grave,

;;;, bem a de São Paulo _ deferiram Considera. consumada a indlcação ele mesmo não fugirá à contingen.
da

.

candidatura' do sr. Juseelino

.�·i·!.·' o S P R E ç O s- a L lOS' '. �.� !e����::ç�� �:���:!aa s�;::s�� Kubitschek1 (Concluí na 2.a. llàglna. letra. K)

co

- �� rio da República. As três primei-

D ras, neste interregno, continuarão

I' 1 d O' G
.

�

fi ::::::::!� ::oC!:�de:;amse!u���
-:-=.

'no .. ina'
.

o �. .

..

'

overno·
.� ASSOCIA-S'E o COME'RCIO DE BLUMENAU AO MOVIMENTO NA.. i ������:da�on:t�:�te.: ;�:a�� c:� . ....

.

.'.. ;

8. . (IONAl DE COMBATE 'A (ARESTIA
i

i :en�::d!a�iS��ó�:�::�e�::�c;��:� A.-'. V'"et'ar O" Or.ç'Q·me·,·.n···to'..• �� estão imbuidas dcs melhores pro.

I As firmas locais abaix;r:raci;nad:s:n:ma excepcional oferla de 'I� �::�!;����e:��;t�t����J�:i:::: A não execução seria, porem, a solução ideal
;;;;;

d
seja qualquer acordo condiciona·

�o8I1o:.· N A T A L, oferecem suas merca orias sem aumentos.
.i �OatuàraP�eesfseerdenl'Sct�a. qPuOer aumimapcOaSI�çd�_io-

Para debater com D' ministro l'a a nã,o. execução seja

C<Jon5id4!'-lchega'da
hÓje do sr. .Ot-a'\1.:?

!, .

u ,. �. _ Eugenio Gudin e técnicos fazen" rada a ,soluçruJ' ideal para. o go Gouvea. de Bulhões. E axrem9i'

�§
- x - x - :x - ::oi: -

.,.
prévia de um noma quase que ex- JUSCELINO KUBITSCHEk dários a questãol'dsJ, (ll'çament{)'i vemo. tou dizendO! 'Ser inteir:a..m:ent.e fl9.

�I: M O DAS (H A ti ,E 1 �� clui a possibilidade de sinceros en- Prosseguiu o presidente do PSD () presi'dente Cai-
.

Filho achou Da. reunião de ontem, de nHüm 'Vorave.l 3l0, Banco Central, c�n-
§� � tcndimento5 int�r·partidários. A gaucho dizendo.: mais facU comp{.trecer pe'SS(lal· de duas l1ora'S, naifa transpirou, siderada rle g'r.a,nà,€1 . im.p\)rlanci.a
�: Em comemol'sção a passagem do seu 2,0 aniversario e tendo em conta dos fes. I obstin;:ção da maio�il' do Direto- - "Uma éoisa desde já se pode menil:e a.o Ministêri\) lia Fazenda p<lrern, para os jornalistas. .A' para o pru.s.
�. tejos de N A T A L, es�á .�fer.ecendo S,.I1S artígí's com 10, 20 e até 30 por �§ rio NaCional rej<'!itando sistemati. concluir: o calldidato a presiden· do que obrigar {). de.srocameHb) saída. o 57. Café Fllho deelarQ'u -_.. ' '- '_

, li� cento de des<!On-os. L camente todàs as !lro,tlosições do' cià da R�pública tem que se' r,e- do ministro e de seus asséS'SoreS que fora um ·despacho- normal. E AFASTAD.O. O MINISTRO.� Artigos de sua espedalidade: � Rio Grande, Pernambuco e Santa vesti).' de 'caracte'I'isíi<:as c virtud�5 para o Catete. E por isso. quer respoiIldendo a uma indagação�� CASACOS - VESTIDOS - TAILLEURS - BLUSAS - SAIAS - COMBI. �� Catarina, levou aq'.lele órgão, il que o· tornem imune de. infIuen-
'rando uma rax:e qüe Ve7n (}.o !ia

.. reportagem. acr:_esce.ntou quE 'DA .·SEGURAut',.A.NAÇõF!S - CATh'íiSOLAS - QUIMONOS - BOLSAS - CINTOS - BRINCOS � nosso ver. a uma ded�ão precipi- das pe�rÍiciosas ao regime e à �

t d <. -)J """lev"Il � n\.
�� rmpério, '.j;' presidente rumo'\l ? os (l�S alls';lnt!')1'; §;ao 'lJ.e;l;" <�

-;����s-=-xC�ARES x BR�C�E� = �TC. :x _ x 'X _.. X _
.5 .

para {) Pltiacio da Fazenda, tão ela. Nao qUlS destacar nenhatn. POl,ONES.

Importarão e Comércio I� M'elhnrou mUI'lo O I'nl e r c 'lU hJI n �:Oe!�:!�:� : �:nid�:� \ o sr. Euge�o Gudin, poil" ';;�llilP R O S' D O ( I MOS. A. '/ �2 Ou U U . .

'. .

, vez, nzda adiantou a respeIte
Bicicletas - Motoocieletas - Peças e AccessórÍOs - Motores e conjuntos Ge. � nauo. no L3rgo. d·.) Machado, ar; I

d d
'.
h

.

resildente.
'rad&res li. gasolina e Diesel - Balanças � Material Elétrico - Rádios - Be- ft I

I I ·0" 'I �� 'I�
quais compareceu. O sr. Cllf�

r °f esp!c ()j��:sm �:e a situa
frío-eradores:'_' Fôgões - Aquecedores - Aparelhos Elétric.oos para o lar �••� comerC·t3. eo f·O. n ". ra'SI e .' •

Filho .tem· 48 horas para sancio;, r.: orro'),,.,' :: .

e 'S1tó Pàlll0 j�..
• .

M" d A T t �.�':J nar QU vetar a Lei da Meios que çao. ban :arl� nt
'.

Máquinas' de Costura - Ute;nsilíos D(lmestlcos - oveIS e Ço - ape es e
o ha' 8 di.... � .esta- send;'" e"tud.a,'rt esta normaLJzada, .. aguardanêlQ

colchões de mola - Instrumentos Musicais - Móveis para Escritórios - Porcc_ ""'" � - u..

lanas e Crista s - Presentes Finii3 - Brinquedos. H pelos técnicos do gQverno. Em

_... x _ :x :x - x _ x - x - J{'_ x - - x -'. x _'_ 'l; - x - � WASHINGTON, 9 (UP) � cana.s do Brasil declinaram face dI) "ij,eficit", Co.g;it.a-rEl' :fI;,··

( A S A P E I T E R M A T R I Z §� As estatísticas comerciais ôn� temporari;unente durante o zer severaS ecoollQIUias ná. exey

'. �§ tem divulgad'3s pelo Departa_ terceiro' triméstre. Porém se cuçãç. do Q.l"çamento: como unt-

Oferece seu grandiOSO estoque em Tecidos, Sedq.s, Linhos, Cas''2miras Algo- :g menta dQ Comercio apre.sen- alcançar.;;m seu volume nOr. o:> meio de alcanç'ar. o equilibrio

I.lI dões, Nylon e Laises, 'Confecções e Artigos para caV$1heiros. §� tam a .situaçã.o, entre os EE.· mal durante .{) quarto coÓmo.se entre as despesas e .a,' receita pra
�� o� ,

UU, e o Brasil bastant,? me:' espera, as importações do .ano vista. Faja-se tambem em v�

ft C A S A P E I T E R F I L I A i.. ��

I'
lh::'r. conforme ,:} relatorio .da·,; de 54 serão aprDximadas das to, parcial a dP.term�nados tit'u-

n Opnfecções para S'enhoras e eriànças, Lingel'Í=, Secção de Cama oe M>esa, Artíg·)s �� importaçÕ€s comparativamen_ dos melhores anos :anteriorés. los do Orçamento, muito embo-

�" Finos para presentes de Natal. i te pequenas para os bn3silei_ - --------

�� -:x - x - X - x - - x - x - x - x - - x - ::to; - x - x -
�.<i 1'OS no terceiro semestre. As -------------------------'---'--......._;..-'--'-----..---

ft.'
.

R E l O J O A R I A S (H W A B E �i J importações norte.americanas ,.
N h 1t"'" 1:ia ��Imais baixas no teroeiro· tri-

11 . en uma a eraçao no VQ/",.,OI'1ol� o Natal se aproxima - Nã.') {!,eixe sUIiS compras para 'Os ultimos di.:Is - ! mestre serão presumivelmen ...

. ! Reserve com antec.edencia seus presentes na RELOJOARIA SCHWABE. que � te seguida de um menor volu-
�� oferece SEmpr.e as últimas nOvidades ,em .rOIAS, RELO'GIOS, CRISTAIS, POR- i· me d,e exportações n::> quarto

d 1·_"·�H�.�'o 'CEL��ª ;i����;;�s������:r!i�!nfr�E!;�th��;rao������es. PARA CON- l.�o�
'trimestre do. ano 'e� cur::)l.· ·do . O ar para ·exp·o".·...• tn.·..

, ..•...",.•.. ·0··,•.

;· .•.e..s.

• FECÇÃO d·; joias finas € SECÇÃO DE O'TICA ESPECIAL�ZADA, .bem como
;;;o As !�xportaçõ\?s do Itrigo e .L '\.IA�

enorme sortiment.o de armações c<Jm aplicações modernas. . maqu�ariía industrial,. >eqwi_

ti MAI��:2i��RM'-AI�C��;��GEN��E�:gtNIZAÇÃO QUE QUANTO ,I l:���;iai�le!ri��to:obf:I°�tY!: '. -. Antes de janeiro a prorrogação· da lei regulan�o. o
.0 RELOJOARIA SCHWABE, DE OSWALDO SCHWABE � continuam em eleva.do nível
f. Rua 15 de N·ov. 323 _ Fone 1546 - Caixa Postal 391 � End. elegr.: �I durante todo I') terceiro tri�' 'RIO 9 (Meridional) - () senhor

I
S. Pa.ulo,· sobre o "o plano da m .. lmente exportados,' entre eIPs. se'· entr1:; �ssa�· fÚiriW:'lS. Natural•

. i� "RELOSCHWABE" �i mestre. Os embarques de ma� Cleme�te Mariani. presidente do CACEX para expandir a exportação para citar os principais, o cacau e" mente coni, .<t'ualqu"r (leIaS se pi'o..

i BLUMENAU SANTA CATARINA �� quinaria agrieola '" tratores Banco do Erasil. fez distrib�r a

I
e na qual se fala de "cambio atê algodão, .... I ('e�'i"rá um d�sni'i,elarrento entr�.:.?'

;§o _ X :x - x - X � - ::oi: - :x - g'. - X - X - X ....;_ X - X �� estahelecem nONOS recqrdes. seguinte nota: - "Li á notiCia Cl' 50.00 por dolar· para todos os
O problemâ que temOs de re-' v�ló" dn c101ar, 'd<!)lJqs produtos .. ,..

� 6 R Ar F I ( A 43 S A § As imporb3ções norte.ainerL· publicada mi "Folha da :M:anhã� ,de produtos. exceto' o café". Convém
solver ê 13 dos produtos cujo custo

{I dos IH,J;,.res ãIo Calá e 'dos ���-
.� z • eo --- ..,

..._._ "---�'.
- - lesclarecer. deSde logo, que não se

elevado em :fa02 do valor legal do 1atiis'principai�,: como já (jéorre.;l'··
f..io_ BRINQUEDOS OS MAIS VARIADOS E MODERNOS ARTIGOS PARA I COMUNIDADE EVAN.GE'UtA DE BLUMENAU I !��:;, C�ln°en�e:s:' c;,�erido fazer

nosso doIar ék exportação, não"'per- tn.'l1mente.:.coln. {1 dt',: cambio liVre.

PRESENTES, LIVROS EM PORTUGUES, INGLES E ALElVIÃO DOS MAIS �
dee1ara"

mite serem exportados. impondo_ nt�S se,f'lrmos oexanun:;r o pro'bt��

.Ileto�. _A;AMAxDQSxA_U::rOxR_ES � GRx·.u'ID� SOR_;IMENxT_ODE _CA!fE_TAxS_TINxT_EIRxO_ i��o:
.. D e c I ii r a I' ã o I' �::ad��:e:a$d�eC:1�r�SPé�� se encontrar"uma formula, dentro ID" a fl111dC' vexem 15. que··.essa Ól-

eo
_.. _

_
.... ... � Y do regime legal yfg-ente de :facili.: terença r,ão corre%pnui.e senão .ào

• �:io§�. ( A S ABU E R G E R ��
de repOl:tagem, com algumas ine- .

t!!r a sua saída. A criação de ne:' I ;.n'P,,,.&tl> �:e renda que ti União .l)�-
... � A Diret.cría da Comounidade Evangélica de Blumenau, :xatidões, sobre o� estudos que a

,;as categorias ou um regime de derl� co, r82' sobre .0'; lueros pro..
� Oferece l1ara NATAL os mais linàos e variados -presentes, como seguem: i declara, pela presente, qU2 a designação "IGREJAS EVAN� lC�CEX

vem ::eaU:;>;ando e as .tl1e- "remia ou .subvençôes encontra:tn*!porClona;i('& pOJ;. aqaCl>eS produtcs
. �* PARA SENHORAS _ Sedas _ Nylon _ Linhos - Bordados - ltclldões � GELICAS" usada no.> boletins que estão sendo espalhados didlls que está pondo �m pratica .

i t' que II c.arater: sinwlista da '.!'U,75f1

. �� e 'l'ecidos em AIgow CONFECÇÕES: "'- Blusas - Tailleurs modelI'nos - i convidandO a to.dos 'paI\l a comemoração do "Dia da Bíblia"

I
para estimular a exportaçao de ,.1egi�lli;ção",tril)'!ital:ia ])l'eienU at�e'

.�� Saia t.Iaih;t·· de Lastex - 81101'15 � 'u r·calizar-se nO dia 12 do correnté mês fio Teatro Carlos pr��uto� secun�arlQs � grav:l:lo�. ( A R G A «' <:"!dar' atra.ês da 't'Jani!:uIação <ias'
� �ARsA- HO"'IENS _ }'ÍJ'amas _ CamíSL:� Schorts _ Blusões - Cal�.a5 l�íi

Gomes, não abrange a COMUNIDADE EVANGELICA DE aO e;::. assdlm "ue 'b,uim !ln a_ .... . � ta"as cambÍliis; ,

.

e-;o.l<· J.y �
• ..-._'t. ""J� BLU""'ENAU .

.
. manto a ......se e cam o até Cr$

1
Pretexto �ns ns"'e..··'.;.,-t:..,._

g� F.spurte RoUpi}e5 = Gravatas - l\-leias Casenuras � ......n.u.€!toJ ê �....,.

i
J,u •

/j o' do1
'

tod . ..' P' J b
""' ",.", �........,,�,.�

;ii
"'"

'1'EitSE�IPRE GRANDE SOR'l'Il'l1EN'ro DE CORTINAS EM GER� E Faz.emos esta d.ecl�ra�ã? por não ter �sit;!o esta C?mUlli. U,IJ pór ar para. os. os p.'- '. ara' oaça a Inl€lizmente <essas inexatidões '"

t� l\!-i\N ,-

ARTIGOS DAS FA'.B!UCAS LOCAIS c Idade procuroda. para partlclpar da ComlSSao OrganIzadora du:os.�cepto e café•.A verdade é
BxpteH" Bltallena.ue:DH Ltda.

malentendidos servem. sempre de

í;�
_ :x _ :x _ X _ :li: _ �'I

déssa comemorâção, cujos componentes desconhecemos. .� '=lA
1- nh't��md pednsol°u e n altenhrat" o prete>cto .aos especuladores na :aoI-

�g
-

f' Blumenau, 7 de Dezembro de 1954: . I
va Dr � �>U. o

..

ar r<>ra ne um Fones: 1620 e 1752 s:t de Nova Iorque, para aumenfa_

�.o""�""""�o:;:.�""��.""o�"""�:.�"'\���.�.:;����!.:�"'!!1!'�"!'.��-,.,,�"""'.�....,,��-��J .:A . nS'ETORlA dQ� rr(;lntos que e$tão :lendo JlO::-'
_

I
(c.onell!1 na; 3... Pllg'!!!,2, 'J:etn!. li!)����cc.ç� .....t,;t.;;:r..«�....�-o'-ç;;,-��-�_...;':J'..."'�....o;;"'�"'....�- ...'V...;'"�....�� ",,_CCOC��1r..!I\l""����_........._� .

alfabetizado
Indispensavel a prova de conclusão do curso pr imário
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'

_'_...

'

..... .... ...._-....-ar:lll!....-IiIII!"--�...........,iíoIOí-
)

�----�----�--�--------I
11
l

!
1',-
!.I P..R�1-R,R1E-D A D E

No ponto mais c'entral e comercÚü do bairro
Velha, compreendendo _�a. de 1.100 m2, com: ,uma ea-.
sa de' material e amplas depénlencias 'de madeira, li
vre de enchente, vende-se inteira ou parceladamente.

'

Informações com Obermaíer,: à Tua '7 de Setembro,
1566, nesta. Telefone 1198.

•

A .,� N.t E R M f D i A R I A
,de ;Metzker e Fiedl€r I.. tda: sito li 'Rua 15 de 'Novem
bro -134·4 -- fnne 16-39, caixa postal, '736 -:-·of�·
T�ce, os seguintes negocias 'par.a venda:

'

e

Vence-se diversos lotes de terreno situados ao
lado do Campo de Fnteból do Guarani em Itoupava

'Vende-se uma casa de madeira construida num

terreno de ? Amo ro2, Iívre de enchentes, sito no Beco
Rio do .�ul, Nesta·Cidade.·

-

,
Vend2-se duas casas de madeira no tamanho de

Gx7 cada, com um.anodo uso, tendo ranchos, luz' e po�
ços etc. tudo cercado, medindo o terreno todo 40 m.

.de frente por 18 m. de fundos, sito a Rua Benjamin
·'Consümt. Negocio de ocasíão.

V'ende-se um Armazem de Secos e Molhados,
cl�alcão frigorifico, instalação, boa "etc. bôa freguezia.
:Sito 110 centro desta cidade.

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

D E E S ( R I r O' R I o
Procura-se pessoa com regular conhecimento de

.serviço de escrit6rio, "que fale dois idiomas e seja
de maior idade. Informações no Edif. A Capital �
Sala 3 --:- 1.0' andar.

PROCURA ..SE CASA· 1
Precisa-se alugar casa I
pequena nos arredores I
do centro de preferen- I,'cia rias proximidades
ela rua São Paulo. Tra":
'tar com sr. Carvalho, I
Ca::�l 'Roial, 2.0 andar i
ou pelo' fone n.o 1330 I

) i com Ivo Koch, I
;' '-_.".

I� O (U R A., S"E
---------" -�-, II Rapazes de 15 a 17 anos

I I

TROCO : I
I

I
I

Por um terreno, uma

camioneie Ford, em

perfeito, estado, à Tra
vessa 4 de Feveiro 57, t
apartamento 1. I!,

I
""' ....::."rn�"-�,, .. ,._��_:�f!1 --.,..,.,.�----------

1::-.; ""!

II' .,-�-_.-------

!"tiiQói:iode Ocasiio- j' TERREROS Praia
Vende-se per 1110tivo de dfII (amboriu
doença, um Hotel com

Ibar e restaurante, 'pos-
suindo ótima e selec'o-

Vende-se dois ótimos �o-'
nada freguezía, localiza- tes, próximos da praia,
do em ponto central des- 'medindo 478,60 rnts, 2.

ta cidade. Informações ex?eJente localização;
neste jornal. preco razoável.

Tratar com '0 sr. Macha-
do, á Rua Hercilio Luz

�r-1tC.--OQr..����.o 36 I
'

�.OQc.o<o.o.o.._,oa.o.,,.'"'''''oea''''''''ooeoec�i
- tajaí, ou Caixa

.� ARMAS 'E 'MUNlCõES H . .,....-P_os_ta_1,_1_3_1__-_I_tél_ja_Í.__
�� ,Of
.� t""·,

ii :e�m::v:�::�:., p��1:; 'lll AUj6A�$E UMA (ASA't&A

I
etc. - Quafquer mar-' �; •

.

Ica, {lO��RAM�SE' '11 PRAIA DE PiÇARRAS
I

(asa 'Pesca 'e -(aça i� w <•.

�,
_:_ BLUMENAU R

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

d Rua 15 de NOT., 1301 li
������'

Um bungalow na rua'

I Hermann, Huscher. Tratar
--------'------1' com Edmundo Mueller "na

( , ,

I mesma.

!��--------------_.!\'

Ótima cporturiãdade
vende-se um de esqui,
na ·�m oUmo local, me

dindo .320m2. Preco de
pechincha. Tratar"
o proprletarío, sr.

valho" a� to da Casa
Roial, 2.0 andar - ou

pelo fone n.o 1380 com
Ivo Kook.

(ASA - "PRAIA DE
PJ .(iNSORIU'

, '

��)Z�:'\�_"
Vende-se ou troca-se Dor

automovel, uma apr;zi
vel �esidência de verão','
em. ótimo local, recém
COllstfuida, madeÍl'a de
lei (canela), bôas insta
lações, inclusive sanitá
rias, garage, quarto dr.
'empregada, jardim gra·
mado, etc.
Tratar com o sr. Mach:t
do, á Rua Releilio Luz
36 � Itajaí.. ou Caixa Pac
tal 13� - Itajaí.

r í\ II T o ,id o V E ll h,
U l � I�!

•

I 'C{ll�ipra-:,;e,c 'do ano de

11951
em (!Jante, em bom

"eStado; de preferencb
'.Ford ou Chevrolet. Pa·

, 'gamento
à ·vista. Trautr

'na Casa Caca e Peí1ca.
,

. � :.

--o

Uma caminhonete 1.930,'
Upq "A'�.. ':Çl'atar em 1-
llióta, no Posto de Ga
solina "SHELL", ·com

° sr. Carlos.

Para serviços gerais de
=scr-itórlo, durante a sa

fr'a de fumo. Aprassn
r. r-se na COMPf"NHIA
BRASILEIRA DE FU
lViO ElvI FOLHA. Ru::
!�mflzonas TI.''";' 2.500,
.BLUlVIENAU.

Frente para o mar, na
Praia Alegre � Piçar·1
ras - In�orn;açoes. liO I
Bar Avemda (Hotel Ho-'
1etz).

VENDE-SE
Um guarda-roupa u:ada
em estado de novo, por
preço de ocasião. Infor-
111A.çÕeS na red:H';]O d"::i-'
'e .i(}rn�ll �nr,1 P.gel1or.

REPRESENTANTE
An�ig3. firma,
Paulo, procura

rinu.
Pede-se

jcrnal, ,

ofertas detalhadas por escrita para este

I
fl---'--___.;.........____,__�;(

I
....

-

melhorLorie:ntaç�o ,nos tr,,�alhos e

descasõ ,�as' autortcades, parece

1
que o corpo de Francisco terá o'

mesm.o destino do jovem :mor�o. no
1).

aprovando o qu � 'acima detalha

mos. como também, àuxíli::r a
.

ins

ralação de' F'armácías nas sedes dos'
Sindicatos de Trabalhadores.

"SUL AMERICA"

Eu, abaixo assinado,
torno público haver per
dido. a apólice nr .. .'."
643.0�·5, emitida' pela
SUL AMER'ICA, Com
panhia Nacional de Se
guros de Vida, sobre a

minha vida, pelo que já
me dirigí a essa Cúmpa
nina s�.Iicitando 'a emis
são de uma segunda via
que anular?,.para todos
os efeitos; a -antérior.,
Blümenau, 9 de De-

.zembr-, de 1954. .

RALPH BRUNO GROSS

\ _ � , .J

MOTIVO INVESTIG.l;\CAO "FAIVIlLIAR PECO A.
TODOS 'OS WEEGES RESIDENT.ES

'

NO'· BRASIL·
ENTRAREM EM C0NTACTO COMiGO.

TAMBEM POR INFORMACõES· ,·DE 'I'J:RCEI
ROS AO ACIMA SOLICITADO AGRADECO ANTE-
;,CIPADAMENTE.

.

.'

.

WALLY WEEGE

ale Ind.. e Com; Hermann Weef!,e S. A.
Caixa Postãl, 1 Rio dá Testo"

Blumenau - Sta. Catarina.

: ,Uma motocicleta NSU,

II' 2,314 HP, em perfeito
estado de conservação.'
Tratar C0m o sr. \-Van-

!
d "

I

II
aren, a rua 15 e No-

vembro, 54, nesta.
'

j-p E ·O'U E N E Z

Estão à venda cachorri
nhos pe�:i:llenezes' na rua'
Alvin Schrader nr. '290.
Outrossim - será muito'

,

bem gratificado quem
puder dar ínformacões
::eg)lras 'sotire, uma � ca

. chorríuha 'branca, �ulú,
desaparecida já há um

, mês, a qual ·mancava
com .a perna ãireit<!.

PARIS, ,!) IUP) - T,cl'lent.os e

setenta e quatro ases do voían
procederttes .de dezessete países
eompetil'ãOl' no, vig-éssi·mo· ·quinb.

. caíd 'u.utomc.bílistica 'de <Monte

Cclombía está disposta a' ;arlC., em �janEirtO 'Pf�OXjmo., En·,
fazer concessões -de 25 'fines i;.s:

re ·os corrcorrcn é'5. rgura -'pará •

tnteressadas. T" is
'

a prova de tres mil quilometr,)""
,

compan;hias deverão pagar i':n.: um 'brasi�eiro, � ,maiores re"

postos sobre cri'.la ton�!ada. Irie,.' presentaçoes. dão/. a Inglatel'l'�'
trica extraída.

- , (lom 132 equl-pes. a franee'5a
,

-

:Na' VEnezuela, graças .aos es-' 88 ·c.:a. A:1e'P?-ã '�O�l ·2�.
·�o.t'ÇO',5 do embaixador daquele

I' " .. ,.... "-,

país, em "Washington. um grup']
....._......._�---.....,--.;.,.._--

de, homens de negocios dOd Es-.
tados Unidos vêm à'<: firmar um.

acordo com um grupo de capit
,alistas ve.hezuelan0'5 para a

f'Jrmação< de unia' ()o�upar.hla
destinada � 'explOl:llr o enxo:h'e.

.

Esses exemplos demon�'tram !

:dara.m:e�tê a téndencia, pr€do,!
ll1inantê nl. AméHca Ll':lrz. no!
sen�ilÜ)O. l�e pro-m<?Vf'T 'a e-xpan'ii�,ü leia" .

ct'JnúlUlCa med,lant:! a a'.raçao) Finalizando sua� declarações, o

Ú!?_._ "�c��?i��jS eS���!1ge!!i�:'i. f sr. Perachi.B'.rcclos e�altou :J.-
011 1 .. ( '. •

i coJidtIta'!dos lideres ud'!nistas "hn'

',llnúdos do� :melhores prtlP9!ii.t�., pa:
ra um éntêndimento c�m 'o 'PSD:

., • 'S., - -'.1 Plila ,pala'llra de 'seus' mais procmÍ-
outras -pessoa's <i!'iratn () curi'Js('i' 'nelites 'membros - afirmou
CQ;t'P'O ''-celeste, entre' 'as' quais o� posso ""segurar que :. UDN
'srs. 'Gei:ii:W!o'1r'i:artiu'S' ii Abel '],;1:a1:' opõe' Te5erv�s' ao apoio á um

Uns e ·srta. Cecilia 'M'arti,m, ; ;·dic1ato IlessedistH que não

'membros .de Sim familia. tua ·imposição·'.

SUPER LUXO - um. refl'1ger&do�
cómpleto e' de�ltt'V'o. 'p8ra
() >confôrto"do seu:lar!

Por motivo de viagem.
vende-se em .Join,vile, @.
bem Ulontq_.do Bar. e
Churr::lSCal�ia Lisboa, io-.
calizado no coração da
cidade. Preco de ocasião.
Tratar no mesmo local, .

com o pr_qPtíe�ário. ': �

'.'

"gistratul'a. :Há 'lté certos figurões, segundo Q.cs
d·"sconhec,em OS prJncipios mais comesinhbs de 'acalamento,
respe1l0 e considJsração que 'se deVém dIspensar aos juizes nt'):
BrasiL

'
"

A eSses c's!:roletas.· que :por burrice, D7liticag.�m ou téil
m:�ia, !1<'fsistem em negar: a mel'eéida' e 'condigna' \:IeVllção'
dos v€nc,iinentos "clt)".; h:mrados áp'lid1dor.':!s·:da !d fio '''pai,> re-'

Sábado, dia 4, no patio COI11.�ndamos a· leit'w:a d'), famoso livr,: "O 'Magistrudo", de

ou escadarias do Teatro Pierre B:Juchardon. Servirá <:;1.'1, quando 'muito, !Jura desanl1-,
...

.
.

. via r, a indiferenç_a e ignodmcür'ucaclmpanh12s "Cle�algtln.s"eé'r·�·�
Carios GC',lil.(�S, �ma pul- '.

brnj"o1,lU50S",e t1c�nt1O!i:
"

-'. . :.1

����� :�ai�!�� ��� p�; ,:'� '1\ '.t';. 'i. :í�� v/;; ", ','::",.. - :;" ,,;', ..:�� ,I
!�;:,�:i�:i�ij;�E· -;;;;;���;�.[���!

.
" ". M ii ;R ':A' '7 t

I

P E ·R DEU .. S f ;,
,

ATENÇAO
Comunico a" pessoas

que adquiriram bilhetes,
da Rifa (ação entre ami-

"I gOSJ de um Radio Porta
til, que a mesma deixa
rá de correr ao dia. mar�
cada. dado o m'otivo d�
força maior, quando H)l�
tarei !10r intermêdio df's�
te :j (H�naL informar
dia em que irá carrel'.

Herali Ramos

�uft!o�:R �ô!e!1t!; I
,queira cuida;r- de. seiilio- .1
ra de _idade. em Itnjaí,

. : :
procura�'se ,com urgen
da" Paga-se ,bellJ. ''fraQ

"

tal' p.e8te jornal ou a
.tua CeI. Vidal Ramos,
"(i53, 'em Itoupava 'Seéa:

.Art'�fat€ls 'de ;pa_glei e papelão; cadernos,
càrimbos de - bor.racha" cartonagem, encadenmrção. lYciuta.,.
cão, sacos 'de papel (tipo 'sanfona) .côm 'impressãO, e TC

-j'
...........:---�=

G{/in�;danf,e' e ,I1!dUi.,t�ia�ó. ,

nBo�ssíiam S;,H:OS

'jde papél e clli�á1l "de' ria-pelão; 'solicHem 'lJrÇil!�1CntOG 'sem

compromiss!!s•. ,Dique teítifone: 1244.
PROSDOCI"M'O

�'ba t5 fe
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,ITER Filial

o MAIOR SORTIMENTO· DA CIDÁDE
EM ARTIGOS ,PARA HOMEM.'

*

\

C o m p r 6 com antecedência para Im·

�ontrar "EXATAMENTE" o ohjeio
desejado

SHORTS

Já é uma Iradicão da vida blumenauense comprar pre-. .

seníes de Natal na (ii S ii P e i f e r f i I i ii. I •
SCHANTUNG .. 115,

_.145,,....... 160, -

-"

E a senhora encontrará a maior variedade em.

artigos de Natal e a maior éoleção em vestidos
e costumes ínsprados em modêlos' tipicamente
parisienses para r>resentear as suas amizades e
ii si,própria nêste mês fe,stivo de Dezembro !
Aproveite estas ofêrtas de Natal da Casa Peíter
Filial e compre tudo I) que a Sra. deseja a Preços
de F E S TAS!

.

Desenhos Americanos 150 ..

Roupas esporte
(onfecções Saragossy

30,
Seda Mista

17, --
35,,-
60,

á 115,
120,

á 190, -

Rayon � Em côres ..

110, 7 até '350, -
Linh_n -,�

. branca e eôres
385, �

Fantasia Havaiana

VESTIDOS CASEIROS DE ALGODÃO em xa

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

�ESTIDOS PARA PASSEIO OU TARDE

GRAVATAS

Rayon

.em Chantung - côres lisas .,. . .. 420,00 Seda Pura
em Fustão ... ... •.• .., •.. . •• 355,00
Novidade Everglace e Cataltna, em Iís;
trado xadrez e estampado ... 560, - 650, - 790,

- 650, - 790,

TAILLEURS DE LINHO
660, - 750, - 980, -1.100, - e 1.500,-

�-

SEDA PURA, DE NYLON, RENDA, ETC.
, ::''J!'U .'

�":Saias em linho, rafiel, faUe c/riquissimos bordados e

/':c 'dos, desde -Cr$ 150,00,
.

/ ���
. ;

,�'

plissa .. "I

PIJAMAS
Lisos, várias.eôres

135, -
.

Cambraia UMR
160, - a 250,
'I'ricolíne . 220,

á 420,
Seda .... 350,-

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

.' Blusas de Opala, desde 65,00 Lingerie,
65;00. Completo sortimento em roupas de praia'

combinações di
Mailots

Tricoline .. 95,
Cambraia de Linho 595,
Trícoline Sanforizada
desde .• .. •. .. 195,-"Ietellae"

s AR DISTR;BUIÇAO
RIO. fi .(MeriQi.) <-. Não era dução nacíonal não poderiam li,

éoncebivel' que 'os 'moinhos do mítar-se a' .isso, porquanto há o

sul arcassem com todo o onus . problema. Ida dificuldade de
da aquisição do trigo naclonal. J t.rarispor-to que tornaria ímpos

ce::ca d�

...

45 por »: mnís ca- síveís cs embar-ques doJ trigo dos
TO 'que O produto Importado" - Estados produtores para os

declarou à reportagem >J 'Sr, moinhos do centro. e tio norte.

Kurt Repsold. diretor do ser'. Tal situação era. agravada pc].')
,:iço 'de EXT\rJ"l.Eão, 'do Trigo, a fato de se loc'_LUzarem e1':l São

proposíto da ,'ortaria no 1,711,' Paulo e no; RIO de Jameíro 75

hã. poucos dias asstnada pelo mí- por cento da capacidade Indus

nístro da Agricultura. trialíza'dora do parque moageíro
- uE' desneccssar-ín salienta! nacional. Daí, o disposlttvo que

-- acrescentou G sr. Repsold -

.0. ímportancía de que se reveste
para a cultura (1.) trigo nacional
e por extensão p'ara a ecomomía
di') país. a garantia de escoa

mente da safra brasileira dessa

cer=at, na base 'do preço vigen·
�e, que representa um estimulo
ao produtor dadas as c'Jndiçõ"�
aínda elementares da produção,
que não pode concorrer, em pé
de i'guJadacle, com a de outros
países" •

AInda com relação à Portaria
1,711, esclareceu o 'cliretoil' do
S.E.T.:

- "O Serviço de Elxpansã-, elo
Trigo f'íxou as cotas obrigatorias
de sacrificio. para cada mo í

nho, constantes do, ato assinado
pelo niinistro'Costa Porto. Mas
as .. provldencías acauteradoras
WJS intereS';3�� do trigo de pro,

f o R D
PEÇAS LEGITIMAS
Casa do Amerlcano B.A.

'Roa 15 de Novembr().

la A. COMERCIAL·
MOElLMANN

Fones: 1620 e 1752
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DUAS ALMAS

.A-.LCEU 'VA I\lOSY
O' tu, que vens de luge. o tu. que vens cansada

Enlra� c, sob este teto enccntr.rrás cartnbo:
E!] nunca fUI arnaoo vrvo tão s ózínho,
VIve sózinhn sClnpre: e nUIH>{ l:05ile amada

xxx

A -ne"-c uuua a branquear. hviduHh!htc: !.í. e;._i_l'8.cl:.I,
E .... rninhu

�

atcova tenl a tepidez de; U1U nínno

Ent,l'a, ao menos até que a'i curvas do carmnho

SI.! banhem no esptendor nascente da alvorad�L
xxx

o .problema das 110 ler
E emanbâ. quando Li luz do 5.:-1 douz-ar, radias,.:.
E�sa estrnda sem UnI. deserta, imensa .� nua,
Potlos parti: C:2 novo Ú nornade rormosa.

x)..: x

.'3 n;10 serei t.ào Mi l1ClTI iras tão :-:;QY,llÜ1EJ.·
Há-de- ficar comigo urna s�Hd.adé tua�._

H�i�de levar contigo urna <::Hudltclz mrnha

ANIYfRSA'210S
ENFIANDO uma velha

meia de lã no braco da ta
boa ce passar roupa, evita-
se que o braço fique

'

chado pelo ferro.

IH.tr1bUldor ..m !lU.. Cau.rtlIla

U A II

:\.FAMADAS CASIMIIU.8

Fazem U\I\,iS hl.lje:
---;- -a. menina Ruth. ;hlha do

casal Juvenal-Ruth de Almei,
da:

I
F'CITO Santa Cei .1jTla� 10S.H.f1.enit-:. no
baír 1'0 de Ii uupa , � Secu. Seu,:, arni,

c gt/t'. (h:5eJhfl1-1hE" i(-Ucidadc..:.
-- o sr. Haro ld Culim. resí.,

"

N. OJS) I S r� l-a
srta. Gisela .Junck. fi_

lha do :;1'· Pedro .Iúuck:
- a 'sra. Eulina Soares, é>,

. p'<.'a do sr. Ricardo Se.ares:

_.j a sra, AdeÚa F'3ber, tE_

r posa cP xr. Henrique Faber ;
�

.- : S�'. Honorato Girurdí.
re,,'d -rue nesta 'cidade.

den:.:; no bairro da Velha. e

"1 Tr;:tnscorre hoje, o aruver-sa
•

riu nat.aliclo do c r. 11"'1·,UICb(.·O Fre

� dcr-íe« Kr ieg er-. competente e oedJ-

"<Ide funcionano da Estrada d :

1':IK:Õ12 n'·211ina. ocorrido dia

Marcl\ Fabril da mel1ler

eadm.!l'a dQ Bruil ;

x -

Línhoe e AvlamentOl

?�r, A:ltauitetl
;) do n1r�'� ern curs o. éll'i'.<l-Sé'
t'11 festas o ]01' do sr. Louri .

De EDMUNDO MORITZ
�Ru� Uruguai. 30 - Caixa Postal, 74 - Telegr-: "MORITZ"

.

-ITAJAI---
_ FabrIcação de Balanças de 20, • 30 e 40 k•. - Bombas lngleJAII de
:;11/'1 - lEl>w para serras circulares � Furadeiras horizont&lJ pa
cra montagem em armação dê madelra - Ferrageru cQmpleta. _
;;;erra rrta - Plainas Simples, 51} cent, dlO largura - CHindro, pa..
J:a padarias, lnQeil<laB para cana e dragas completas para areia. �
pedugu.lho5 - Oficina de fundição e I'stamparla _ Projeto., Dr.
çamentQ� e dema1B informações na FábrIca.

Lima. Francisco Spitzner. Síd,
neí K�'ehlu' (:' íumilla e dr.
Mario Fragoso.
HOTEL HOL�TZ: srs. dr.

Bundgens, Waldemar
G�"'.5dol'L Amertco Oliveira.
Pedro. "\Vehber, R,",nalo Chi;;e.,

Dn fasciHin
chio, Napoleão Sf'org ia.
berro Pk tz c sra., Luiz
Arv l\Lrae�. Otavio Schíff'lcr
,. Paulo Hesses.

Com H descoberta -{Ir.] produto TESTO (�E:
Bl�X, a ultima palavra no tratamento de neuro

zes, Iraqueza, sexual, hipertensão ar ter ial etc.,
fica de lado a palavra àe VELHO neurótico.

Representantes no Parainá e Santa Cata
rina: GEROSLAU MAZEPA & crx. LTDA.
Rua Prudente de Murais, L008 -- Cur itib a

Atendemos pelo Reembolso.

muito tempo,
em respirar pelo nariz. 1;>.

ve-� a J especialista.
SNES.

DE

RElO'GIOS DE TODAS AS

sport, de gran
d'e impos-tancia, está- bem
�epresel1tado em nosso sc

gun.c:'o modelo. Em tweed
ieve coIll.plastron bran.co e

uma grande gravata de 'se
da. é o modelo in,eal para o

trabalho e C<frmpras ;pela

d e

HAROLDO REGUSE

manhã. '

O tweed leve é o tecido
de meia estação.

Rua Floriano Peixoto, 95
Cp. 439 Tel. 1639

Para consertos em geral procure sempre a

melhor' organisação técnica do estado.

uiLiQ

Nio se adiam, porque a fatalidade vem inesperadamente.
Adquiria ii sua tranquilidade
alravçs, dlr. um seguro confri'

ACIIDEN1E'S· PESSOAIS
H·A

MU�TUA . CAtAfUHENSf· DE· SEGUROS GE,RAI1
UMA ORGANIlAtAO A SEU SERViÇO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Atlético RenalJx .2 x

hora

Ct:80LAÔ!AL."·6 eupóéFLOCOS
ALHO EM PÓ �

" r L'O R, D n J

A L. F. ,� t A T ii R I 'A ! 1 ·0 A.
CONFECÇeES FINAS PARA HOMENS

Carl2S Renaux 6 x União O,

Wílsno Silva cumpriu boa ar-
! iRua 15 de Novembro, 592 - l.a andar - Blumenau- S.C.
rI

...

-------

_,;
... '"

--- --------

I porf3nle reuoião, esta noite, do Cnn·,
selho Deli . rativo· do· C. N.· DOIérica
Iguardada a presença da totalidade dos membros 110 'cr
iado orgão, ás 20,00 1I0ras, na séde sQcial da rua ,IV
Reunião de magna ímportan- as 21,00 horas, funcionando com reft:rencia aos primeiros estu·1cía, C3p';'Z de influir de maneíra qualquer numero. ',le conselheí- dcs dos planos }ar:L li arnpl/u-

Sénsivel Dl:J'.5 destinos da soc:s-I ros presentes,
'

. ção da ��éde arnertcana. cujas
dade, levará a efeil'_'. 'esta noí- .Procura.do 1,"1'1. ccndíções atuais 11.àO (',r,"lizE>.l1'
te. o Conselho Deliberativo do que desejava colher ímpresêee -absolntamente' com a -pro�:er;ão i
Club Náutico America, às 20,00 <uas em terno deste qUe soctar esportiva a1r.al!ç,l.:" pelo ]
horas, na "éde socíal da símpa- "1"1' conaíderado acuntecímrnto -::lub'-. E'nHm, com ., tl€l'leIH':;-lvi- ,I
tica agremiação do aú.o 'da Rua dos mais ímportautca, deda,t'D.u mentn sempre 'T:['c�nb di' -d.!
;�.v. com o. ��cguinte ovdem (...�_)

'ln si-, SebastiruJ c!'U?� 'esperar dade. 'Idia : ' uh," llU:te, na '2sde do p'enllo
_l, '-, lJiSC1!Ssã-y' f: (!'_Iib';l"a,;ãd, que com tanta dedicação e à, O au« r dest.s !loca:, s2:uhü (:!-

sobre o Rela.tório do Exereio I S' 1'1.0 vem presÍ'Jil1dc', 'J comoa- l".1' 1.':rm!11do- vu lto de!]'."o do A, !
Sígníficatívo triunfo al- menos de ,1 gcals, por Inter .',0";:1'. lP�):::'J.95,1: I'r';imenb (la f{maíidadc dOei ruér.lea. 11m mQ"irll�nto qú.: 1.(", I

eançou em Rodeio, domin-' medio c:e Waldernar, Abreu,' 21 -- Votar;ã<j da 'TÇ'1111S111'J 'lIs111b':;; de sr 11 Consr-lho O�· por ubjeti'\'') a f' Eleição Ut'
.

,:r'lgo passado, sobre o Nado. I Antoninho, e Darci, l}a"'l Wi:J5; 1;'1" rutivo, pois a tedos cl('s cn- Ijl;bastião C::m; ú. l���esidf.neíu 'Q0

nal,. a equipe principal do I Conduziu c�,m acerto a
3\ - CC,lt:ri1l<iw de titules, d(' <l''l''--,,,n ofwioõ neste scntuto. vce cumpouo ,..t".,__ mtl dr' t cmo, I

V t V :7 1\T
.

d
'

�OCICS 1111Hl;Jdorp'�: ncnornr 1(t�
- 'I'omarci n auscncia j\ propósito dC.ita rt:l�icia, d is- !

as o e1'c.e, 1'.0 perlO o i·' paz-tida o árbitro Roberto benemêoit os. rcmi;lQ," ""r�l';l'l- 'lllnrquei' dos conselheiros n". B(mQ-nO'.5 c "n"""/':!1" da LigtL I
'nícial do jogo conseguiram' Paulo de Lima. Proporcio- t'c-s; l'cú'n'ião dr' ló;;',:- 'Ú1<\is à no/i,,, :..._ Bh1l1Hl!,.�uen:Y r! Ftit'bCl"- qu., ri r- '!

OS campeões da Segunda Di-
.

ncu ° espetáculo u renda de 'lZ -,:Homologaçã? nu 11�1.0 ;1<' :H'l'p',c('ntcll o prcst lgioso el'.s- ·fcrma. aJp:unw conttnuará à I
visão a v::mtugem .parcial' Cr$ 1,118,00. e foi esta a

:ndH:a<;oes tllJ j)"" _lident... (tU A·
f r·�l't:'i.:ta .- p"r lima ':lcmonstra- rrente ('r:S-' 11c','1 in �:; do ;;'1'CllÜG

� 111érica;' \ 1 Ide lxO
-

gl' ca"'" m te t' [
r

, ,. ,.', ,'., ., çã.o dc desa;!'l'udo C d'�sllpI'GrvaçãQ r as COi'CS ver,lf ]ll'etc, se nãc
1 a

4
''', a uno' 0lun, UO;) C:p o�Jrn'rr J;UOD 5) \S:;U J C dn er (JS ri' In

.

d M' " . ,�,., d" "

�

.• ".
.., J. e .

ao p:··graUlil. de t'{�8.dzai.}o€,� .�.i.': contrur COll1 R in1peC�ch}df'";. 'p:

Iconslgna O p:1' arangona,
. hlumenauense: l'r€S-C O Clu' I"

y

.. ";:' 'Jqui cumprido pEla útllal dir.r- coaprrv;çá'J ',;c dnna::' C'=,1'P'l'
Na ��apa cerradeira em- \ RauL FErnand.o e Nel- N';)

__

Caso de na·:) se efet�a.� 1.1' ,iio do cl.U!'e que trnho a h-,r.-

prenderam os rapazes do' �'on; Neitzel, Osvaldo e Dar- reumao em La convecagao, 1·01 .H clt tu'''i,;i" nheiros (I€- Dil'eturia ntsta carjJ· !
'''ha'l'r d V Ih

' , -,

"t '1 I V I
falta cip numero lfgil -dl_ '-'OU',' UnI cnt_,:e os \'!ll'l',)"" "S"llIl1 r,,� .� ""

'

"

.D 1 - 0-.'3 e a VIgorosa Cl, .'>.n Onln _o. eger, a -

� -' � �.. �", 1Jáll.,..a ',:'e \' ';" t'mpr p.11',,'[' ':. I
_ .

1
se!heiros, uma outra, em 2,3

,'(rem debati'Jo� na reuniã:, no, ,,'a' tO!'1.... :\--,.é:'ic<l uma cr- ','
reaçao, ·assma..;ando nada delnar, Jair e AbTeu, c:-nvccll.():'; será Trwi'catlll. para .

Ii.�nUl de hojE' sera. ah,� de atPII- -ganizaç.i1� -mvtelo do Cllj}Ól,te- 1)\"
-

çao toda.- eSpr ciaL p::l'quanto diz silejro,

ltepresentante: Representaçôee r..et.nidas West

Ltda.
Rua 'São Paulo, 3922 - Caixa postal, 59�l - 1-

toupava-Seca - Blumenau - Sta, Catarina,

Raffs e Cia. Ltda. Caixa Postal, 29

Florianopolis

Produtos Alimenticios Nelide Ltdu. -- Cai
xa Postal 11. Joínvite

BIruta �os cam�Bões ó� 2a' DiVisão
'encidos por 4 x 1 pelO Vasto Verde

Veja D �lW a <BtN DlX 'Econamat
� ,,-' faZ: para Você:

1 AUTOMÀT1CAMBNTE. enche-se
dff,iÍgua; 0:0' seu nivef--"erto " tem

pçl'atura" adequada. <lU ente "l: f,da,

2 AU"fOMÀTlCAM.ENTE. pela sua

..qí'iu, Ilg'í'tudora. lava sua'vemcn�e

.ero _:prcjudi..:ar os te:cido:!-,

S hU'rOMÀ'tlCAJ\.·tENTR, ,,5Va51>1-

,-e para enxaguar, sempre em água
limpa. uma ou duas i�·é2es. � sua

�QBtadc,

Cr$ f I 148:50
mensai1

.. _ a i _ WítSiiL .,. $' ..,. """"'\'l1lI"...... ..IZS.U.....

F A' B R I ('A 'I) E' A 'R T 'E t li TOS
.

D E M E TA! S G. O f F E NEY

4 AUTOMÀTICAMENTE,'ll'etcs ,de

cad.. renovaçíi'o de i�ua, çl'�rai ·a

água da róupa, pel:o mivo e paten'

!ç:ado processo a vácuo.I

vendendo,
pelos preços

Especializada em serviços de niquelagem e

magem de peças até 1 metro de comprimento, com'

cobreaciio antecinada __:_ Aceita servicf' em e-rande es-,

cala, para indústrias - Execução rápida - Solicitem:
informações,

Rúa Barão do Rio Branco, 301 - Caixa Postal, 16' I

·Fone, 229........:...BRUSQUE
.

- Regular estoque ·de mercpdorias pJr pr'2ços ainda bastante antigos, que

(ONTI�jUA ( O N T I � U A R A'

,\TE' QUE TERMiNEM
V e I h o sI

.

Principalment�: Artig.:s par 1 presentes. bl'Í!�ql;,::!dos. cotLnados e tapetes, etc,
tida por 5 onos - -quet em .suav�s mO"

vimentos a VÓGOO, tiro c ó_gua d� rou'f1C1,

de?oiG de enxatJvadQ� ,.cm cmarroJerr,.
som qvebrcr botôes. envolvenâo suave

meflte"o te�id�r. nuro proces.so qtJ�eli,,;
mina (I oreludlclOf_ e antlquodo "rô'fo".

Jógos ani:Ec'ontem disputados Ém Piracicaba - XV dE No-
em nos''''�1 Estado, no pais e no !vembl'o 3 ,x J'Uventus .<11:1. 'C9:pita,

-

exterior. cO'm {JS respectiTos ,'e' 2
·suttados: 'I 'Em -,Tundiaí -- Paulista 3

,

SANTA CATARINA

I
Pente. Preta de Campina'.s 1

! Ein BlurtHmall - Pa'lmeiras;; Em Sorocaba - Corintians da'

x v-asto Verde 1 (aspirante:.3)

I
Cap:ital 5 x São Bento 1

,

Vasto Vt',t'd� 2 x Palmeiras 1
-'

(pl'ofissiomÍis) ..

ESTADO D0 RIO
, Em _ GaSl1&l' - Búlhas Dágua Em Pe-tropolis - Seleção lO'
::: BIWl1enau 2 X Cruzeiro 2 �a'l 1: x Sf'l' Cristóvão "jo Rio O

,

MINAS GERAIS

APROVEITEM os seguintes arliges
. ,

Bicicletas reforçadas: Preço novo 500,00, ai,1da .por' a3tolf'
(arrirmos pi crianças, esporte, luxo: 850.fIQ áindà pór 695,:00 .

-liquidificadores: preço novo 1.550rOO por 1.J'1S;OÔ
:: ;'?

"

'.'

Maquinas de cos1ura "YOUTHH i de s '_:�erior qúaH�a�e;, :0llreço
novo ó,SiS(M.lO -- ain�a �- �f Sít915;nO'_ .'

,q'

Toca-Discos, em CabH1$, idem (r$ 9'15,00; � por 115�OO
i'

Automalico$ rrlHOREtUH, ummo m@delo: '.1�500uOO ainda P9f 6.750
.Radiolas uSIEMENSHtem �MjtHnaii�o "T����?l)lfH - �Jmmo·mt)de�
lo, em fina caixa de luxo (pªu de Marfim) ·idem 30�OOO;OO iin ..

dfJ por 24J50,OO! ;

Enl <�Bru3que - Atletico T{c
naux 7 x. G''':'ani de Blumen,'"
1 (aspirantes)
AUHio) Ren;úix -2 :x (:;�ml'[.t,1; J

j (pl�Qrlô':i::;iún{Jin)
i ' ;Em Hell.l'fql1c. La;;" ,-. 1'.1fJitn

lua 2 x -D)íjllpko de BIlll1lf'1I1l11 ;'

I Rtf) GR/I,NDE DO ;�rrT,

I
E;Ul 'Púrb-_f. Alegre' .-'----. Intt'J,'n:j,

,dONt1 '.t_;-� 'liímon' ele' :::1, ·V·'uPC)] _,
Em 5al\-ad!)!' --:;:- YiU"ia ,I

dG O '6ohiiago 3
.

'
.

r"A.PI;tA!\TA. . BaJria 2" 1-i 'b 1arjà, {�,') 'li 1!') j�
, . !'jhl Curiti,,!'a � A:tMucu 'J

t·(.�0r-itiba �f� " '

_'
. S, 'PAULO

II
.

Na. (�apil\-tl -- Pn!!1HÜI',lS 6
, �V -ih!'No\'cmbr'J, de ,Jaü O

I L:,. <_I
- . 1':11\ -'Calnprna.s '-,. 'Gua'rani 1.

1.;,;....::;...�=::::Z:::.::.. l - .-;�-:::-�����§:�:§:::::�§:��:s :::;;;::;:===::::==�=::::� Ip'l.allgá. i'
. . '.

�--

A1EN(i01 Meus Amig;s.'-'Prim�ir� grande Iiq�idaç,ãQ na CÊREAl'I.,.....SY--A--C-,-AT-----:-:-_.A'--'-:>af::+'-NE..,.-m,...-'"-'E.-""·:-.------,--...---'.7'
Pratos· de Vidro,· Tigela;� Sala'dejras, Canecas; e {cHkes di.ver�{}S, estão sendo venâi;dos,com 'CINCOENfA. PORWtTO;·de�ab'afimento,·.·
Isto Sim, ó fine r liquidação, Pôg1Je" unte ley� 'B:Ors. '\ffJ Hgtüro p:Q.fblH� :�gfao' levando tudo.

'(EREAUSTA (ATARINENSf em �g� Jrim�ir� liqvida�io" �� ;lul '15 'de,l(}vembr�, ,fiO.
��=���-��--_,,�---->.��

Em JUbo,dE' iJÓI;a - '-"upi .1 x
'l'upinambã O (?rélio não tl.','-
minado dC\Tido :ao llHll[ tempo(

PERNAKIBUCO
T<:ll1 Recife -- N:alllieo 1 x All�o

lEsporh; I]

B.A.BIA

,

NO EXT-ERIOR I',� L·'""ln lsbva ('Portugali - Reil
;, Madrid -<ila. Espanha 2 x Benfica lO -' mm, GlagQ\v (Escócia) -

x ; Seleçii<:ll ,(1a ,Httngl'ia 1 -x Seleçftr;, Ida Escócia' 2, .

Dislrlbuitão de ·lindos � 'lanosos
7
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Maio uma morte por afogamen-', Wenderert, da firma Representa
to ocorreu, ante-ontem, quarta_ki_: ções e Comércio Vale do Itajaí _
ra, em Blumenatl, tendo como pal;

•

Secção Industrial, saiu pela manhã
co as traiçoeiras águas do ltajaí�: para uma pescaria, retornando à
açú, próximo à ponte de concreto, sun residência cêrca da" 10,45 Jirs.
armado, em Itoupava Seca. j Após entregar o pescado à esposa,
O operário Fran�co Jacinto sra. Leonor, avíscu,a que ia reter-

do sua filhinha para a margem.
A Ida para as pedras correu nor

malmente, porém, qu�ndo regressa�

�, isso já cêrca das 11,45 hrs.,
o infeliz operário foi acometido de

Cumpre notar que apesar de a

visàãita as autoridades cornpetan,
tes, nenhuma providência foi to
m::da pelas mesmas visando o en

contro do cadaver do pobre operá'" O público -bhnner.áuense
rio. Populares e dois funcionários está com suas ,atenções volta;
di). íitma onde trabalhava o morto; das para o espetáculo de arte
generosamente licenciados por seus efeito hoje,patrões, são os ünícos elementos às 20 horas,

um mat subrto. Pediu socorro, mas

quando êstes chegaram . já, era de
masiadamente ta.rde.· Francisco a

fundara para não mais ';'oltar à to-
na.

A' hora em que redigiámos a

pr-esente nota, o corpo do inditoso
homem ainda não havla sido encon

trado.

Do Centro Catarinensa do
Paraná recebemos a seguinte
circular:
"Curifiba, 4 de dezembro

de 1954. Prezados Senhor,es.:
SErvimo-nas do presente para
l�var ao conhecimento de vv.
vv, que a Direkriq .eleita em
13 e empossada ·em 28 de no ,

vembro proxímo passado, está
assim constituida:

Recebemos do Sindicato dos Tra-

RUA
BLUMENAU

xv DE NOVEMBRO, N () 9 2 3
S A. N T;.I\

.

C .1''\ T A R l � A

Presidente, Ayez'J Campos..

(Reeleito.. ; Vice-dito, Hernani
Manoel L, d� Farias; 1.0 Se
cretáric: Mauro de Athayde;
2.0 Secretárío: Auleutérío Dal,
lazem; 1.0 Tesoureiro: João
Waldir Favarrm; 2.0 Tesou
reiro: Luiz F· Freitas; 1.0 ora
dor: Oduvaldo Bessa; 2.0 ora
dor: Alvar-o Kollross; Diretor
de Assíst, Social: Mario E.
V. Lacombe; Diretor Esportí.,
vo: Clécio Cornerlato; Bi
bliotecário: Jandira L. dos
Santos Consalho Fiscal: Ela;
vío Zortéa, Danilo Mafra,
Ezío Caliore, Cleoníce Maf
fusi e Adi! Calomeno,
Sem outro particular no

momento, aproveitamos o en,

sejo para apresentar as nossas
cordiais saudações. Mauro de
Athayde, La secretário",

BELO HORIZONTE 9 (Me;-

I
rf'nd'J' em menos de 40 segundos

I
cepUvelmente'a cada 'd.'e:;loi<tL

l"idiona�) - Outro 'telltL�Il\lU1hfl ti um angulo 'd'e 45 graus, a uns .mento para desenvolver uma
dado agora per pessoa ídonea 10 mil metros do ponto onde mil ,jll.tra reta ou voltar 'Sobre o
sobre IJ! aparectmento dOI "'ai,,- encontrava". mesmo eixo, da direção percor-
cc-voador: - segundo noticia o O funcionaria ela' Secr'etazIa re rida;

.

"Dilario de Mina6". 'rrata-se .do laciona. a'3 seguíntes ceJnc':usões I c) - não deixava faixa no. cs

sr , Osvaldo Catardno Evarlf"t-o. a que chegou da observação d!} paço, como acontece com os ae ..

funcionarb da Secretat'ia de E disco: I! rolits e outros COll'POS ceyeot �I.

ducação, que afirma. t�, '1Il�fi·r a") - aquele objeto não er ... I d) - apesar de ter f'eíto 'diver
um estranho corpo c-leste so- um fenómeno natural e se ll"�.·; ssa evoruções, seu Ittnerar-ío. foi
bre os céus de F'IdaIgo, no mu- vimentava" impe1ido por uma precísamente o de! leste para
nícípio de p"rdro Leopoldo '11'1 força inteligente; oeste".
dia 27 do mês paseado .

b ) - pelo menos, naquele mo- \ O sr , Osvaldo Eivariskl con-

mento não fêz nenhuma curva etuí, informando que tamh�·��\Depois de afirmar que é peso circular e sim parando ímper- (Conclui Da 203 pàJ;lna letra ....1
soa. com larga él''_V2T�el1'ci� ,�

::;:����:'��'���:�::::m"" 0-' �f.�i5.ê#3:::gL,� E������:�J:ffE (��B.��os��r�=:Jt! I OR6AHISACÃO ESPECIAU5ADA PARA VEI!DA POR AfACADO
�va.'·isto informa que .aquelf< �Nésta.

_..,..� 01'.J� .....��.. ,....:é-�������� .�.,,_,,�,,_,,��Prezado Sr; crrp'> m isturtcso, que 'Viu em
Rl'.indanda um Ano Bom par e, NHA CARLOS GOMES, do R,."'. �_� _

Tenho o grato prazer de levar Fidalgo modírtcou Inteiramente
:1.955, o Marabá. Club far� relúi<l �rande do .Sul, que- vem alcan- NOTICIAS DE RIO DO SUL (no Cnrre"p"mlente

ao conhecimento de V.S. que o' seu ponto- ii'!; vista sobre o f.\s·
zar um excepo-onal Bafle de çando o malar sucesso em Sua C Y Z A 1\1 A)

Sindicat�s das classes opcrãrtas : SUlÜl'.. pois sempre sustentou
O OVO d' 1 d J

-

1 B '1
dlesta cidade dirigiram-se. em cO":I"\1f �, "d··.'f)OS" não- passavam �Jro,�o3 5a��s ;3, ;oci;da��

I
��:���, ��i� o;a:�S'�CiadOS d� Grande '·llte,·ess·emissão. a Capital'do Estado, com 'ele- "J�z eo�denada", ..

fm omc,·,n
Drama'.�"o 1.!usical Carlos 00" MARABA CLUB, coma tambem .

intuito de con,eguir do Servi,n 50-1 qU<J ha mUlto tempo· vm.ha. eh·
mcs, com inicio as 22 horas. ')5 associados da S.D.M. Carlcs . , '.

.

ela! da Indústria a instalacão de servanda. - I t tf' Go 1 d t·
.

��iSr;:b;��!�S eD�:á��\:f�:oeu; II ,�iZ;,oO ,��;'eto�::���so :,,��r�;�l·� :;��i:�a�o��:�;: :���; �:�:���cu�;: :r�:��eno�::�::� C·u,' sO « Ra 5iil,nha
.

dosum posto Médico em Rio ,l .., Tes!<) .. do surgiu inopinada.mente { "

I --A-N-U-N'- C 1 E M
mais um exito da esf'Jrçada di- ., ,_:,. ilt r. 1tt .considerando o grande número dI" r;ntre as nuvens, que naquele in';
retoria atual do MARABA' CLUB

. ��
.

operários deste Município e as di_I ta.nt.c- com'iam oçmp1�tamrnte (l.

para cr.m a sociedade blum(,)- RIO DO SUL, 9 � Dur.ante a �nti'dade com base territorial en'ficuldadcs decorrcnt:s de um fácil· céu". E�clarcceu d€pois que o

I - N E S T A li' O L R A l1auense, ultima semana. desusado fç.i o 9 imporLaDites munÍcipilJs deatendimento em visto> d? sua exten- dJj.eto "e'nt de forma�. achatacl;' .

- O barra terá inicio as 22 fio- interesse qUe" (l,bservam-os em Santa Catarina.ção territorisl, visto que existe, a· e ff!z diverl1Rs e'\-oluçoes, perCQ� . _.

t
.

ras, o traje será de passeio e RS' t�rno do interessan e CQncurso O atr.aente e vaTIÍoso· primeiro
mesas estarão à venda a partir promovido pejo Sindicato dos premio iá 'se eocontr? .�m ex
do dia 22 'com o zelacrJr frOl 'fea- Caooutores Auto,�omtJS de Vei- prsiç.ão �as d�pende,ncias da Atra. I cujos Rodoviarios de Rio- do Sul, ,r:encia F�.,..d. dei Rio do Sul, a

'·-·"h�:r>····a C,,�érc'>.) de AutoI:1ó
·ei'. P.i� d� Sul.· S.A .. 'I'rata-.se

x-

Pecas nRra:
,

I M P o R T A,: ç A o D I B fi. T r.\ I

A�enles· '''A U S T I NU

CHEVRO LEr, FORD,.Ti. M. C., DOOOGE J[.PS

NATIONAL E MOTORES ti? 'UUS

INTER-
lhadores nas Industrias Motatur.,
gtcas, Mecanicas e de Mater-ial Ele-

'.

MAIS COtlfÔRTO RHHl!MUnO
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�

..�� 8C:(:I�:nt:�it: :�I d:U;::�ComUnIcamos aos nossos assinantes que, devi-: I,üé a presente r1 >ta,

_

as crescentes altas no custo dos materiais gráfi-§ nhorinhas ChI'; 'e

:,cos em gerál, o preço da assinatura deste jornal, aE locutora �h ·R"r·'" :"'ind,'!', on ..

§partir de 1·0 de janeiro vindouro, passará a ser deE fie apreEcnta dia";��'-F·l.� o pru-

C Qo 2 .. grama ffnlÍnir.t .,; \V ln1;! 1-tfaxiaª r'lf' 00,00 por ano. Até 31 de Dezembro corrente,: Lllz e Senna P()rü), 8ecrEltaria
§entretanto, permanecerá o preço d,e Cr$ 150,00 pa-E do SIndicat!}.
:ra os assinantes antigos que fizerem diretamente a: AI". inscrições c'ntinuam

§renovação de suas assinaturas. O preço 'de venda§ tas na. séde do Sindicato e nal!'
- I t·

,.

lt d fielegacia'S dos demais 8 municio.!avu sa con lnUara lna era O. § ·l>iQS beneficjóados com a. prooti-
�mllmmmlllllllflllllllllllllllllllnlllnnlllllfmlllllllllllllllllllllillllllll� giosa entidade..,(le. cl37se,

No municipJ,J ide ItlfPoranga, o

D·
·

d t d CUFa'r
interesse é dos maiorÚ'5 em it·;r-

O presl en' e a no d-o eOl,cursO' "Rab"ta dos

.
.

MoJor.i:stas". cuja apuração rek

centeml!i.lte realizada. ap:,"�sen-

ao
. presi.dA"nte da,,. I1·CI8S ���ui:�e ��!s���:;::�C�:��ga�

., I! senhorinha SO;];rny Sardá; 2.0 lu-
gar, senhorinha Eny Mattos; 3.0
lugar: senhorinha MarI2>ne ROo
Ilalva Back .e 4.0 lugar, senh·.::ri:
nha Rerh Terezinha Kalbusch.

1<; ;11' Rh do Sut a ·1i.derança I vUlgar "relação compléta n,es- .'.

VC,.ll sendo':> ocupada pela
.

jovem te jornal; 'onde 'i:.erem.J-S· então. a,
i ,Im"- p� rto. sendo que as de- participação de gents senhori� ..

'·L. '. : Latas possu">Jn e1e-:1 li.has 'de Itaj.aí, Blum€([lau,
. L.ar.·

'ado Dar.11- o de' Vat'Js q�� serão

I
�e9,' 'Bom Retiro, ln�ai�l, Tàiõ

..

·

.
r c:? d .

8 l'_ris urnas, para as fu- e Gaspar no· se:nsacl'Onal c\)n
'ra') arnraçães. ! curso promovido pe1J SCAVRRS
.!.,guardamos as candidatas d{ls para. ·escolha da Rainha dos ],10-

demais municip'i!os, .afim de di" twi-stas de 1955;

POTENCIA INCONFUNDíVEL

c O N C E S S I O N A' R í O s

S. A. Comercial M O E L l M A H N

paísr V. S.· encontrará �. na

1091

RIO po SUL, 9 -:- Por in- essa Associaçã<:)l decisiva efL
termed:o do sr. JUllO! ROU.... ! ciente cooperação, que venho
senq. �llho., prestimDso.. Se- \ tambem reCebendo demais en';;
cretarl.o Geral da Ass.oclação' tidades todo Pais sugerindodo ComérriD e Indústria de t

precicso�s m.edidas' regulariza_Rio do Sul, tivemcs conheci_ ção situação portuária, paramento do 1elçgrama r·i!cebido desembaraço. mercadOrias a.
do. General Pantal;eão· da guardando transporte cada
Silva Pessoa, presidente. dJ p:rto, :facilitando, assim, a
COFAP, pelo sr. A�fred'o. J. ção governo benefí;:;io melhor
, '_. p.Í'.';tribuição e>abotagem. AçãoK.neck;,. p1ie:;dente da A.C.I. COFAP virá ·esthliular coope_R. S'. El_lo: Agradeço ree·ebi. ração capital iniciativa pes...m.�.n�o vossa mensagem tele- !lcal, recuperando. �conomiagrafIca 56154, J;ua'S. conforta_ naci.onal grandeza nOSSJ País.dor.as palavl"l:ls estImulo e I Saudações, (,asS_) .Panb:üeão da

f· t
-

COFAP
.! Silva Pessoa, Presidente dacon lança a yaça,.o '. yl- COFAP" •.5ando SOluclOul,r 1.mpasse· dIS_ I

tr.:bu;çâ·:) mar1tima, aprovei. !
PIllllll-..--..IIII----�

tando melhores e atuais trans. I

p.ortes, agindo com mai.!; se.'
guranç.a, abnegação e ação
pràtica, afim de normaliVl1"
serviço po·rtuãrio praticamen.
te,' tomando grandes· medidas
dtrffiaj,.s portos. Congra.tulo-me .BII .�

�--------------------�------------------�.-----------------

MAIS #fiAIS ECONOMIA

Motll(i:� II:; B cilindrllS

em y, tom ampla rtservll

de l.ltça " (onsumll de

combultf'tel redllzldo.
Fo'il mllnullÍnçiio,

Cabinel de IlÇO .. Móximc

proteçco • E\paço cmplo
paro três pes;oas • VIS!

bllldade completa .. FO(lI

aúno à ccrrosseria.

Mrixíma rapidez mu ma·

nobras • ChOiSis rdorça.
do poro Hcvíco de cargos.

Espace uhllllivil di Dprlt-

veifamenlo móxlmo.

D
RUA DE NOVEll'IBRO,

PECAS LEGITIMAS
Casa.� dó Americano S.A.
Rua 15 de Novembro. '1'3

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




