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�Marcado para 20 do corrente o eSludo dos Iratados de LondrEs e Paris
P.A.:aiS. 10 (Ui?) ,.;__ A I;Qn.

f.erenclA dos pxesid-entes to.
mau hoje -de manhã .. escotha
da data. 2Q .40 çQl'rente.' se

tuncia'-1'eit's, para Q eomeço da
díseussão do O'rQj",to da ra

tificação dos ,tratados de L.ond
dres' e Pari�. O debate termi
nará no dia 23. Por oUÜ'O 'la
do a conferencia proporá a

assernbléía que trabalhe inin�
iérruptllmente até o fim do
estudo do orçamento, estando
previstas como únicas ferias
às dl� 25 de dezembro. A N O X

- - -- O M E N S A G E I R O DAS S E L V A g.
BLUMENAU, (Santa Catarína) - Saba\!lo, 11 de Dezembro de 1954 NUMERO 80.7

IExige
-

Bonn: ,participação
I no diálogo com I remUo

Borracha Ago r a Na
FSiX8 L itoranea-Su I

'

..

-:

,:f".

(ARGAS .:°1

Para Jeeçabe
_rullO BlumenauellH Lt4a

. Fones: 1620 e 1752
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1

I
I
I ).�e!lde-se diversos lotes de terreno situados ao

i Iado do � 'smpo de Futebol ,\0 Gu;.,r,,11. em Itoupava

I �·;'_"i'fe,

�
p

��ende-so urna easa !if� n iadeira construída num

i "?:2n-e:�::; de 2..:�qí)·n)2:.ü'.'l"(,; OP enchentes, sito nu Beco
1 Riu {""'t.') �ul .. I'iesta Cta.aoe.
I

. .

-- _.---

i
�

"'-enOe-:oi€ duas casas de madeira .nc tamanho de
'-6:;:'1 r-ada, com um ano de uso. tendo ranchos, luz e po
r ';,).,; etc, �udo cerc ..ó", medindo o terreno tudo 40 rn.

J de frente: por J 8 m. de fundos. sito a Rua Benjamin

I Consfant. l\jegocio de �('as_�ã.o:_
.

\, Vende-se um Arrnaxem de Secos e Molhados,

I· e:b:...lc;;'o frigorifico, ínstalação bo?.. etc. bôa freguezia.
Sito no centro desta cidade.

I Vt'l�dç"se urna eaminhonets Furgão Marca F.,:,rd

i son ao preço de ocasião.

��;J.. t"'[�..}.:-i;��_�.�, �,,",.�.:: ........�'�.�.'...... I-"
--' ••__ •

AI ;�4.�ÇAO r

�"'__"��":iW��...._,�':..;.3:;�...s:�....:!"Ao""'i__.",�.._........._�..,,,",,,....._e.,;'""Y'''''''''.OCOIOiE'.e���"fll1'",.""_.,,,,·e...,? .._.....,_"""'...'"""_"'!"����";;="""=.... .....c

'}.o( J

•

Antigtl fil'ma, e-special:isuda em brinquedos, de
Paulo, procura representante para Santa Cata-

! ti 1 E R M� E f) I A R I Ir.

rína,
Pede-se ofertas detaíhadas

jornal.
de Metzker e F'iedler Lida, sito a Rua 15 de Novem
bro -- 1�144 -- fone 16-89, caixa' postal, 736 - ote

j;'E:,!';e 1).$ segutntes negoeios para. venda:

!

k

11
H
ii

,------'

,- P !! I) P IH E 1);\ IH IH U IH!! lU Ii Veln�'J ;;;;����;:��::n��l1�:�ld: .����r��� ��rnb��� ��� I
J sa de mate�ial e amplas depenlencias de madeira. Ii- í
� I., -.-. i
vre de enenente, vende-se inteira ou parceladamente. Ii Infonnac;ôes com Obermaíer, Ú rua � de Setembro. lj

t .1566, nésta. Telefone i19R,

II:...��;������.�--,---,"l

r-,t � M ��-s���'IH �PRóiuRÃ-MORKDii-T, li I!.. a� iJ !L'" L I,i
I 'I! I: III Pessoa jdü!"a só. procura i II Por motivo de viagem, II! necuena moradia isola
I vende-se em Jotnvíle. o I \ �la �l"" junto com f'arnil ía
t � ...... 1.: ...... I - -- -" ........_ .

I b:m mont�do . �al' •

e
• í i Informações para E.

1 Churrascaría LIsboa, 10- 11/' :::-'Ypiff. Rua 15 de SOY.
\ calizadó 110 coraçáo da

�ll 745 - BÚ.m1.ei�au.
; cidade. Preço de ocasião. IIi Tratar no mesmo local, I'

-.-----�

! (:GIH o nrooríétár!o. t
-=-=--=.........::-_ III----·-�--�--
;�--�=.�-��--,!jl E ti f E R M E I R A
: iiI ou moça idônea que

li ! �I E � DE .. j- E I' I� \ queira cuidar de senho-
1
ra de Idade, em Itaiaí,

f t7íil guarda-roupa usado I! procura-se com urgen-
em estado de novo, P01' II J cia. Pag:..i-sa bem. Tra

preco de oeasião Infor ... !!! tar neste jornal ou à
!l1��C.�3J na r; ef1�_1·;;.(". des- H j 1'U8 Cel.

[ : " ...,. t;.�:.

J
t� ]OE1"'-\ com .:'.�e,i.::r, '111 ·(.".J._._e_m �__

� !
�.": ......_,..�_,�_.._._��__���i. .--,_.__

__ .. ....,.;�_�__��.�. �_�__.�! I
! �i;!'�{;i�t..�.n Ji1.l �.,. ..d;: "" J!! S"iIt>�b·.,;i'lJ' ilA'\,j \il\tI1il",��� I
t ..

,

I 1,,1'1lellde·c:e ncr iuoti"'V'Q (l.o?
doenca, um l-io!el �or.f:.
b:lY' e ref'taL,rante. pns·
suincio ����-l.t��a e. sr:ll('e�()
tlada freg:nezló,. �o(!a!iza
do ,:.i?!. p0nto ('entral des ..

H O tE l.. R E I S� As
ASSEMBLEIA GERAL EXTRc'\ORDINARIA

3.a' C(l;m�r.caçã(}

:l' �
� ,

�� � •

J ':
Avfso: acs subscritores

AS!fpmhJ.éia p�:elimill:.tr de c?p.stilu.i,\,ã�,

Al.UGA S E
,

......
U111

SE 'u (. O I' E.S A
(OME'R(IO E, REPR ESENTACõES Si Ã.

.

. ., �� .'

(EM ORGANIZAÇÃO)

. i
1.0: - Di"cl1tir � delilJ'?l'ar sõbre o� laudo d" avaliac�9

elLs bens Cbn, que �o�l'á realizada' p;lrte d::; capital
�oc1al'

.
'

:?o.o) Discutir (' õelib{'rar sóbra o lJrojét? dos
tos:

3 01 El,:;içã) da prim{!irn di,retoria e ríi.:acão. d�
h:mol'ários:

oi o t - EleiçãD doi' membrc s do conselho fiscal e "',�us
,suplentE",. e fixação d!.ó' seus hqnoriírios.

Blumel:'ltL 9 dI> dezembro de 1954.
'Rlléu Neb"'lung
Fri,eda Neb€'lung
Friedrich J. G. Fischer

Fllndadc\·,�s.

Vende-se dois óthnos :0-
teso p:róxime,::; da praia.
medincn 478,60 mts. 2.
'excelente localização:
preço razoa\'el

�

'I'ralar com {.) sr. MachA
(lu. ii Rua HerciHo L:lZ,
36 - ItaJaí. ou Caix3.
Pos1al, 131 - Itajaí.

VENDE-SE,

PEÇAS LEGITI1\'lAs.

__c_a_l!1__d_Ú_An\__e_fl_e_lU1li' 8_._A_._, II_.

fIL.a 1:f a. NGVellUJ ..<l, .,3

t

!.
dJ'

A

Vende-5e uma casa 11;)
\�a de material muito
E·spaçosn, 1i'\'"1"2 de en

chenTe �om �erreno su
fiicente 'p�rá. i;lstalar
pe·:_tuel!u indt�5tria. ou

,")t.i:ri1D !)onVJ p�!""a oficÍ11a
mecanica. T.lforrna{'ões
""""'!es'te lulr�'"\�li

:;

..l. ... "'_'..
t' �lG_.

Vende-sE,' 2 carros ford
ano U}37. Prec� ., ....

27.000.00 e :}8. 000,00,
Informaeoe:; Ih) Hot!al
\Vúercrer"

, .

:-. '

/tlma calnirihe}"uete 1��30,
,; tirX�)·'·A". "rl',:ltar' em: I

lhóta, nu Posto de Ga
�olina "SIIEI JT.i I!. com

1J S:::'. Carlu5õ.

ATENtA0 - RifA,

COillUril':::O as pessoas,
que adauirirarn hilhetes';
da Rifa �I :leão t'íltre ami
.fl;O:;1 dt.· u� Radio Porta
'til, Clup a mesma cleLxa
r'á de correr ao -dia. mar
cr.da. dado o motivá de
força maior, quarido vol
i.arei ];)fü' intermédio cés
ü'=: jOl'nal, informar o
dia em O1.le irá corrér.
Fh':l';llt' H:m1f-s

•
•

I,
.1

Alameda R. �.anco. 865 - Blume,pau
Caixa Poslal, 24� - T�le1ione: 1244

.

prateleiralf para

t)Y9S, f�a5cos e garrofas.
•. Aca.õmenfo ínterno em pore.lana õ

•

•

ArtE'fatos de papel <;' papelão, cadernoS, C>!ldernetas,
carimbos de bprraçha, cartonagem, encadernação, pauta�
<:ã(l. sacos clé pap,el (tipo sanfona) com impr�!>são[), e. Ti.
pogn3:fia. • ',,'

COl'nerciante e Industriails:

. :.
1!'t:lc:._.' __""'�""'_1I'._,..",..'_"'�-:o..�=-..�.�� ,

. -
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Desenhos Americanos 150J• j

� ., ..

a CASA PEITER Filial CA

o MÁIOR SORTIMENTO DA CIDADE

EM ARTIGOS -PARA HOMEM.

*

o o m p r a com antecedência para on

cOl'ltrar· "EXATAMENTE" o objeto
desejado

SH.ORTS

Couro' 20,
40; .:_

Crocodilo 65, -

'á250t-'
Cobra 195,--;
elástico - des
de- 15,-

Já é uma tradição da vida blumenauense comprar pre..
�'�1i�ii�.",· ,"'-

seníes de Nalal na (a S ii P e i I e r' F i I i a I.

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

E a senhora encontrará a maior variedade em

artigos de Natal e a maior coleção em vestídos
e ecstumes ínsjf'raâos em modêlos tipicamente
nazisíenses para presentear as suas amizades e

á sí pró-pria nêste . mês festivo de Dezembro !
Aproveite estas ofértas de Natal da Casa Peiter
Filial e eomnre tudo o que a Sra. deseja a Preços
de F E S TAS!

VESl!n}OS CASEIROS DE ALGODÃO em xa,

drez, lIStrado, estampado e cÔl'es lisas desde
'-" Ó.

_
160 até 298,00

VESTIDOS PARA PASSEIO OU TARDE

Roupas ésporle
(onfecções Saragossy

CAl\'HSAS

GRAVATAS

<cm Chantung - côres.lisas ... __ . 420,00
.

em Fustã,o ... ;.. ,.. . �. •... . .. 355,00
Novidade Everglace e Catalína, em Iís,
trado xadrez e estampado " , 560, - 650, _ 790,

.

- 650, .- '190,

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

';.,. /

A ri
�

Ravon '.. ,.' 1'1, --
30, - 35,

Seda :Mista ... 60, -
á 115, -

Seda P11l'a ,.. 120,
ii 190, =-

PIJAMAS
Lisos, várias eôres

135,�
.

Cambraia UMR
160, �. a 250, :"'== lU E I A S

. 'I'ríeoline
.

220, � Algodão desde
á 420, = 10,-"=

Seda ,.
.. 350, � Rayon • � •• desde

Tricolille .. .• ..95, 20,"""';' .

cambraia de Lii.l1ió<595.':":';; Nylon.. •• desde
'I'ricolíne Sanforizada 45,�

HCatannàri e "Ne.píun 0."
� - _·ih ,"'�c

:r , desde .•.••... 195, - Nylon tamanho

.

Nylon ...•.... 600,-
..

'

{mico ...• 90,- W

•

QQ. ·0· �(').i�Q.i�O·i�O·i�(�O�O·r:O.;,·;,.I·O·i�Gyi·O·i·ãi�O..i ..O
..i"O:r.(:ri.(),.i·O�Õ·i·O·r:(�Q'·'·0· ·0·o o"5·'bo,ooo.OOo,o()Oiooo,o()"'oco'·()"'o"b'oO°,.(d;":":"i:o ".i... M_:l�; .i. .j.' .i. .ia .'·i· ·i· .i!. .j.'é."�h. ·i· ·i�..., J. ·i.. .i. .i�� .j. .j. .j., .i" !��- ... ·i· . Di· .i�'. ei"m .. i- ·i· _ .j. ·i· ·i· .i. ·i�J ..!I!.���Ji ).-0.

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

SEDA PURA, DE NYLON, RENDA, ETC.
;'Ji.f{,i",i.'

Saias em linho, fafia, fane c/riquissimos bordados e pUna-
dos, desde Cr$ 150,00,.

�.-
,---y ...---

.��-
Blusas de Opalaj desde 65,00 lingerie, combinações di
65�OO. Completo sortimento em roupas de praia -� Mailols

CAMISAS BRANCAS

,
. IUm·· milhão de toneladas trigo na próxima

DE PR EY IDE ti C I,a ::::::s:: :�U:::Ç:�OSd:U:: preç:e:::;�a--: :�v�;e ,::= ��": :,.��::t:::: I:::mo o _,.Us=

agrícolas - Recursos eiSca ssos para a agricultura - Declarações do ministro

Costa Porto ------

'de servi-

ANUNCJEM
N E S T .A li' O L H A RECURSOS ESCASSOS

disso, a distribuição das verbas
é írracíonal. .a tal ponto que,
muitas 'vezes, setores essenciais
são deíecados a descoberto, en

quanto há .recuT';Js para serviços
perfeitamente dispensáveis
adiáveis.

JO'IAS DE PRO'PRIA FABRICAÇÃO
.

RELO'GIOS D'E TODAS AS

aio se adiam, porque ii fatalidade vem inesperadamente.
\Adquiria a sua tranquilidade
através de um seguro contra

.

DEPENDENCIA INEDITA r
DEpois 'de pubüoar a <1Pil/-iáo

PARA Ul\/[ AEROPORTO.,. do sr , Lelis Gama diretor' do

'I'elegl'ama de Filadélfia revela Observatório NacIonal e de- fa

;\rue surgiu naquel\j. cidade Uma
, .idéia

<

genero·sa., poreln .os ven'3-
ravêis' conselheiros municipais
'. '0so1vETam qUE era demais gas
ta:r dinheiro pÚb1i'co para satis
fazer aO'3 que' -gf;)st�nL de beijos
demasiados sonoros e efusivos .

I() C{)Inselho· l'eehaçOll uma

1 'l'oposição, :para. incluir no ')1'

,;amê'nto de 1955, uma verba pa
,·a. cO'nstrução de uma. ";sala d.os
heljos?� :no aer'oporto jl1terl1acl"J
j1'al, qUe seria r€sêrv�da ao", ca

;�aj.:;; uque: neeessiUnu d��n€dir.�e
i' 111 pri'v3.do".,.

-

PASSAGENS AEREAS
VENDWAS

.

A PREST.�-'
CãES

niias empt'esas' britan1cn.3 de
.1.'\-iação começaram' a vênd5rJ
tambe-m, passagens ã prestações,
l1.derindo dessa formá ao 11úme
'ro el'escente de companhias in

u::rnacionais de navegaçãu aé
,.c,a que adotaram esse plan::r. O
cnente-passageiro liep"sita no
do da encomen\la 10 por cento
do '<:alor t'�al da passagem e

naga o saldo em 21 p,l'estações
m€�sais. O. plano foi bnçado E:m
ruam do ano em, curso por uma

"ompanhia america.na.
lliTITULA--8E INVENTOR
DOS "DISCOS VOADORES'

Um jornal de Curitiba. put.Uca
na última página Com f:;-rande
destaque, o, aparecimento de
uma pe.,soa que. afitma :ser da
tiua invenção O','; fa,mosos "dfscC's
;:�oadt)'t'es'J ....

zer rererencía à recente confe
rencia à recente c�mferf'ncia do

eel, .'AdiL de Oliveira o jornal es
tampa críchês do inventor do
"disco," e di} esquema da. "ten'i

vel máquina voadora",
O cidadão se chama Alcides Interrogado se considera na-

Teb,eira KQPp; diz ser engenheí- c€'ssár.io um novo Código' Flo
ro eletrôníco, meeaníco.. fisico c restar, adiantou o sr. Costa por
químico, e jura possuir com o to que.o MInistériO: da AgricuIr
seu aparelho, fm'ça para des- tura aguardaz-á o pronunciamen
truir o mundo.'

I
ta do Congresso Nacional so.bre
a refo·rma de nossa legislac'io

if.1
�:::":::"":;:��"":::..E�.z2::;:>S::::=::::::�:::=:::::=:::;::;�:::=:z::::::;;::_;;::_==::::;::�z�.;::;.. ��:::;:::=:·

Z;:?'j J florestay., a fim de ti.'efinir i'ua
I .

"r L O R D .rr f

"

P'J.'Si'Ção. Reconhece, todavia, que
I (} atual Código não atende às

A L F A I A T A R I A l T D A. I re��fu�:��õ:��:é!ais.que, em

I face da impossibilidade em que

I se encontra o Governo Fedm:al
I de dar cumprimento a'\Js servi-

D 1 � d N b
.

ços 'de fiscalização e gUarda das
(,-"ua ., e o.vem TO, 592 u l.a andar - BlumenaU' S.C. .

,
;flore$tas, pretende confiárlos aos

����������§:;;§���§���§��§::§::§�.1.Es�ta�d�{]�S�e:.!a{)s m1ll\icipios,. já

F�-�-�-==o",-�--� �:���O:e°r.i���:d��
I Para as festas de Halal que se aproximam, a USA BUERGER co- I-Sii"J,��:�R, i.�I�.7�

I� loca. a s�a hdiSPOSiÇã�, o �eu bem selecionado sortimento de ta.. � �:1�����s R�ber�ep�bJ��n��
samlras,lIn os e camisas, bem· como, as ultimas crjaco-es em lec·I". � Canessa, despediu-s,� ont.em

� à noite de tOdas Os 'SeuS al.lxi_
•

dos leves, como sejam: Nylon, Organdi �lerm anente
I

Paramonf, � ��rr:�: �o��s;ero�:����i���es��
R d l f ·1

..

f· "d d) � ," f'
.

CA fi referiu.se aos ataques qu:e 150-

en as, eles, ai es e uma in IRI a e (Ie QUirOi ar.lgos mos. - � I
ir.eu de parte da imprensa, p=r

SA 8UEI
� causa de suas frequent2s via_

GER - Rua 15 de novembro, 505. � gens; e frtsou ter custeado to-
� das elas d'Q seu proprio bolso.

o CASA BUERGER i P��SOLE�lT�MAS
III Casa do Americano B ,A.

Rua 15 de Novembl'l}, Ul

���������������.�����i�

RIO (Merd'llional) - Com a tendo dirigido, consulta a l'espei
poUtica de preços do trigo rê- to aos governadores.
centemente adotada pelo Minis-
têrío da Agricultura, esperamos MAQUINAS AGRICOLAS
que a próxima safra trftlcola aI" Sobre a demora na distribui-
eance um milhão dei toneladas ção de máquinas agrícolas ãm
- declarou o mínístro Costa t portadas pelo MinistériOl para
Porto, entrevlstado pela impren- revenda .!!'JS lavradores, esclare
sa de São Paulo, de onde regres- ceu o sr. Costa Porto que o fa
&JU ontem, após assistir, como to se 'deve à balbúrdia .que se

representante 'do presidente da verificava no setor encarrecado
.República, ii. dnauguração da ln dJo respectivo controíe. lir-,Úqui
Conferencia Rural Braaíleira, nas de um Estado eram dcspa-
O fomento da p�odução de cbadas para outro. Era tremeu

trigo - acrescentou _ é dema- da a confusão". Procedeu-se a

siado compjexo pois envolve uma revisão das: importações e

problemas de adubação, meca- das i'DScrições - frisou -- e já
nlzacão, 'armazenamento, trans- está. sendo regularizada a dís

porte e preços mínimos. (,.!uanto q:ibudçãQ·.
aos preços, acredito que a nova

orientação do, Governo Federal
exercerá ponderável i<nfluência
n,o aumento 'da área. de plantio
no Sul do país, especialmente no
Rb Urande do Sul.

oferece por preç� naenores a

ACIDENTES PESSOA IS
NA

MU'TUA (ATARINENSE DE SEGUROS GERAIS
UMA ORGANIZAÇÃO A SEU SERVIÇO

PROTEÇÃO

Falando na reumíão de secre

tários de AgriCUltura, que se re

âJíza conjuntamente com a UI

Conferencia Rural. disse o er,

Costa p{]rto que convocara. cs

sas autoridades a fim de estahe
tecer melhor- entrosamento en

tre lO, Ministério e os orgãos de

produção das unidades federati
vas. Nã.o prornetía uma ação e

!icie.nte de eua pasta, uma vez

que dispõe 'de !"e::'prsos e.se:.::r."Jz::;nt:

para {I< deselIlvQlvinHnto satifa
tório de suas atividades. Além

MA' ORGANIZAÇÃO INa mesma ocasião, o titular
üa Agricultura

exam.ino.u. .d.ive.
r

...•...\sos problemas afetos à sua pas-
ta, para condenar formalmente
a atual organização de seus 'Se.ilc

víços. "Temos serviços para qua
tro minístéríos. E com a defi;
ciência de têenícos e a baixa re

muneração que elE's percebem ii

quase impossível administrar
uma máquina. já de si ernpezru-,
da pera burocracla", Após ou
iras considerações, esclareceu o

RELOJOARIA, CENTRAL
de

. HAROLDO. REGUSE

FLOREST.t\L

Rua Floriano Peíxeto, 95'
Cp. 439 Tel. 1639

Para
.

consertos em geral procure sempre a
. melhor organísàção técnica do estado.

CONFECÇOES FINAS PARA HOl\fENS

CARGAS
Para Florianopo!is
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os dentes tortos _o; pndem ser

postos dê novo na Iínha com

métodos .qne não, são IDI'ÜS ,;OS
que eram, aGs tempos, da nos
Sa írrfancia, quando para' en,
d-reítar .cs dentes se. usavam
os terriveis aparelhos que se

tr-ansformarem em objetos, de-

, ,e

Ir'ma,in,lII '11.:-;, felllcll�aje Dome'sll'Ca �ra��fTafa��J!T���t:, ;�;
,

, 'lU? só.' em 'pensar. no denti�N '

,. ta, sentimos um :frIQ n;;!. ,.eSpl� ,

, ,
'

'

'

nha. Ma's, em' 'uma seção deOs arquitetos modernos unica. Ou com. Clp.óis", cem be,l,e;lil" a "boca" tem tanta
se convenceram da impor-

-

pequenas bordas ou franjas. jmportancia que não se pode
tancía de construir uma ca A parte dos armarios reser- esquecer 'Q,S "dentes". Embo ,

'sa' com armarics embuti- vada aos cobertores ou .ás ra veíamos. Inumeráveis bo; terrível,.'� em geral, multo ca,
caso doo; s:rrisos perturbadores, TO ••• "mas pertence á categ.i,

, '(\os. Esses armarios fixados peliças pode ser revestida Precisamos pensar que ,este ria das pessoas indispensaveis
ás paredes, uttlíssímos, es- de zinco. bem não é'geral, e não é um com as quais, cedo pu tarde

r -

ít bem que dure ,eternamiente. tOdos devemos tratar.teticos, perml em arrumar
Os ,artigos dívulgativos de hí- A obra do dentísto tem tam-tidad d O armario para o guar ..."uma quan 1 e enorme e <

•

giene ou d,;>, estética tiveram hem uma sua ímportancia pre ,

coisas, sem a presença im- da-roupa masculino pode como, consequeneia dar-se ugo vsntíva sobre a qual nunca é
portuna dos armarias de ou ser dividido em duas par- ra maíor impcrtarlCia aos den, demais insistir. Cada seis rne,
t t tes iguais em modo que pos tes: de fato e díficll, p�lo me- ses, ou pelo menos LIma vezros empos.

f ' nos nas cidatlieS, ej!lconlllral' ao ano, mesmo quando nãoM t sa conter duas ilas de ter- .as se as casas e apar a· dentaduras arruinadas ,-:u bo, se sentiu o mínimo sinal de
mentes modernos oferecem nos I uma superior e outra eas mats ou menos desdenta, dor de dente, é índispensavel
esses "vasios" munidos de inferior). Ao contrario, o das. Formou.se uma conscí, submeter a, boca a um cuida;

.

armurio para o gualda-rou- "l1cia nova da estética em re- doso exame. Neste modo o mi-portas, cabe á mulher adoro laçâo com a propria carreira nlmo vestígio de carie. poderánar esses vasios e torna -los P'1 feminino deverá ter u- de trabalho, e nos convence, �:r descoberto e tratado, evL
apropriados á fiimlidac1€ ma altura su�iciel1te para.os mo's. �e gue homens e mulhe- tancl,� sofrimentos, despesas ,e

que lhes é destinada I vestidos e so no alto porte- 1'€.5 ja nao podem oferecer <J tambem, as vezes, perdas ir-
.

'1' ma prateleira triste espetáculo d.s uma boca reparaveis. Estas medidas deUm armaria de parede ra co oca� u, 2111 drsordem com consequen, preoauçâo devam ser sobretu-
para a roupa branca poderá para os chapeus. Na �arte das deg,)gradaveís para o pro do tomadas !�m consíderação
ter as portas revestidas de inferior, fi trinta centírne-

f
x-mo. .Con�eq.ue�cias facãl., pelas mães, que também deve-

m d
.

h
.

D' tros de altura tírtnhas de m�ntê _ imaginaveis sem que

,I rão verificar se. os seus fi-a eira c eirosa, epors �.'" ''", seja preciso apresenta.Ias [l- Ihos ESCC,vam cuídadosamentefazer uma símetrica subdí- madeira podem formar a

l
qui. os dentes duas vezes ao dia.

visão com simples pratelei- grad.e para os sapatos. Se o Uma beca mal tratada, n;:11
t

-

armarto tem uma boa C". c:J. nserv:ad':l, envelhec�, e pior Outra rscom.endação a fa.ras, e es as por sua vez sao �, -

d"

d
" .

t I
ainda e a maricha negra de zer ás maes é a e observarrevestidas de tecidos lava- paciua e, e convemen ,e um ,vasio que ·se d.9S�êbre 120 atentamente de:::'.JÍs da muda

veis, de delicadas cores: ro- destinar mn.a parte dele as sorrisO. No entanto, amda sao d�s dentes de leite, ,Q alinha.
sa ou azul, palidf,i; em cor gavetinhas. muitas as mulherES que em. menta dos c1en�es (i'2flnitivos,

bora t5nham grande cuidado psnsando que hoje se pOde di
no vestir-s,".. !lo,l maquilagem e zer que não exista defeito E'S_

lfi��eoQC'.O.o.o;;io.a.clllc.o,o.jlliQ.aIlC).aa��a�.c.O&CS0�::·i��!'���"�����!i�������,�!�!i����i�A :..'lO nenteaito� esauec,em os téticG que não. pOssa ser rapl_

i i'iídfc-ã:d'õ'i"
"

"Profissi01131(1 ��LIII�lIIIIfallil{elill�IIIII'�·IIIII�.lmlllleIllliPIii;tll!il�rií!!mlllll?IIII�IIIII�IIIII!IIIi�IIi�lIIInílii�l!It:1!I'IliLnlllll;iiIIiiií�iliiialllllgmiiliidill�iiIi�:illtIi3I11sIllõPIíli�"!"'��iilt�lIlIt:llm_�iII�.!:IilIYllall1nc.���.;
i '

,

'. DE N TIS � AS' �i fABRICA DE MAOUUiA5 E FUNDiÇãO MORITI
fi DRA. RUTH DE BORBA KAESTNER f�
�!l _ Cirurgiã - Dentista _

o��:o\ Consultas diãrias das: 8 às 12 horas e das: 14 às 18 horas �Q
� ODONTOPElDIA'l'RIA _ Terças e Sextas·feiras �1I
fi Consultório: Rua 15 de Novembro, 1502 _ Fone 1730 _ BLUMENAUft
�I H. P R O B S T I�
i� _ Cirurgião--Dentista _ �8
�� Ao ladO dos Correios e Telegrafas _ Alameda Rio Bran- �
�Ii co 'nr. 8 - Br,UMENAU �lI
� --------��
� �

i§ DR.:...VJj�g��D�;'tg��CIA • �§
� Rua IS'de Novembro 1392 - i,o an.Jar _ Raio X _ Fone I69��f� -- �g
�� DR. EGON GREUEL 2"
'r.l _ Cirurgião·Dentista _ g§
e� RAIO X _ Rua 15 de Novembro 1166 1.0 andar �� PREDIO: FOTO HUGO !I<i
� �� -

�i LABORATOR�OLDC:I1r�IÊI�ES CLINICAS II
�3 Rua 15 de Novembro nr. 592 - 1.0 andar _ Nos altos' da Fa! §3�:'I macia Sanitas (ex-Ellingeri _ BLlTMENAU - Exames d.�:'I
�i sangue, urina, .fe:zes, e· carro, secreçes, urodiagnostico dr;)!O" gravidez. cU'lturas, etc. !!11� __ ATENDE TODOS OS DIAS UTEIS -- iõ
�� .. , .. � .._-----,�.... ��
g MEDICOS !I<i
g !I<i
� HEMORROIDAS - VARIZES - e ULCERAS �
3� DAS PERNAS: curas bem operação. - Dispepsias, F.ri dt.�f!J�§ Ventre. Colitest Ulceras do Estomago e Duodeno, Dtsent a� �§
�� Amebiase Intestinal, Fissuras. Fístulas, Coceiras do Anus.,

i
'

�� , DR. ARY TABORDA
�� Clinica Gcral de 'Adultos e Crianças _ Consultoria: ltollpav,
�ll Seca - BLi.,''.MENAU.· _ Rorario: das 8 às 12 -h"ras"

'

�� Resid�ncia: Rua Preso Getulio Vargas. 143 _ Telefone: 116,"

li
- ,-

DR. CARLõS GOFFERJE' -. '�
-.., Clinica Geral -, CJrun,-ia _ HospitAl "�anta Isabel �
�§ Atende chamados pelas fones: _ 1196 e 1633' s,�

,

a
�g DR. O. R. KRUEGER t�
�� Doençà,., da Senhoras e Operações, Ratos X _ ConsuItorio:�ii
�! _f!ospital Santa C4tarina. - Consulta: Das 9.30 as 1:f horas _� ���1: das 1;; às 17 horas. Residencia: Rua M:arechal F, PeIxoto, 2,,<��
�;'I Fone 1258' _ (em fr.eute ao Hospital Santa Isabel) ���g �---_- � - - i�
� DR: TELMO DUARTE PEREIRA 'i
�� CLINICA. GERAL _ E pecialista em Doenças de Criançe �.
�� Consulto!'lo: Floriano Peixoto, 38 - Lo andar - Fone 1107 �*
:I� . 'Re_ldeneia: Rua ParaÍl.Ja. 170 - Fone 1074 �i� .'---- ..�--"�- ... - - .. _ .. _. ,,-- ......- - ...._. ... __ ................--, i:'
��

,

DOENCAS DO CORAÇAO .�
!!� "., DR. CARVALHO ��
� . (EI'etrccardiografial Av. Rio Branco, 5 (sobrado) -:- Ao ladD�.02 ...10' Cine Busch - Tratamento àe neuro'eS - 'PSicoterapIaJ �
§� MOLESTIAS· DE SENHORAS �1-.
�. �n.

DR. RENATO CAMARA
00

�� Do, e,n"as In,tern,as _ Operações _ Ondas, Curtas ��
*i Consultária a Rua Nereu Ramos fone, �i C�RTI finS HOMENS·
D 1226

DR. GERHARD HROMADA ii AS NSÍlAS BClAS QUALIDADESli:! E.peciallita em alia Cirurgia e doe.was de Senhoras
. C"on-�'

"

, lJ
'

C ' 't
.� suItas no Hospital Santa Catarina - Da� 9 às 11 e nas .1",30�o S� às ·17 horas _ BLUMENAU - Hospital Santa Catarma � SE VOCES acreditam de, mor,9.lidade, abemos

�* DRS. TAVARES e HEUS! I que uma mulher se npaixo" descobri-los: por· nó� mes-
�.

INSTITUTO DE OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA �� na por voces porque são' in- mas, espontaneamente. Co-:ii Rua 15 de Novembro, 1135 _ 1.0 andar _ ClOmsu_ltorio: 1232�§ t l' t b 1. t mo aquela. vez, Em que oI "l1elefones: Dr. Tavares: 1461 _ Dr., Heusl: 1077
�� e 1gen 'es, ons, 110nes os, _

�' INSTITUTO RADIUM �� ricos, elegantes, sinceros, ge, nosso amigo G" interessan-

li DR. A. ODÉBRECHT n nerosos, leais, ativos e bonG c:1o-se pela mais bela rpúlher
00 Radioterapia _ Raios X _ Fisioterapia _ Metabolismo.

00 tos, e mil outras qualída� da festa, se pôs a exibir-se� Residencia: Rua 7 de Setembro, 15 _ Telefone H41 *� . .

1
.

II� �i des,. estão iludidos. Geral- no seu' unpecavel Sll'lO l:ll1g
a� CLINICA DE OLHOS �� mente' o que nos atrai em diante, dela, E' claro que e-

.:;� OUVIDOS _ NARIZ _ e GARGANTA _ da �� •

d f
.,. .

l.a O r'10tOU e apr'oxl'mando-'1i1l DR. WILSON' SANTHIAGO ,� voces e um e 'elto sImpatI-�� Assistente da F,ar;:uldadc de �edicina da Universidade do Era5�� CO OU que a nós parece tal. se lhe disse: "Por' favor,'.õ Consultas: Horano, das 10 as 12, horas e das 14,às 18 hora,��' ,

�� Con3ultório: Junto, ao- Hospital Santa L'label ��; G,;stalnos de Artur porque gal'ção, traga-l11e um pou-,

I A D V O G A DOS �� .
é meio louco, de Carlos por CQ de' gelo" .

' ,
�1 . �� I que o é de todo. Em nós Não é uma parnbGla� em-
r,i DR'1.R�!J:Q-� .!'UZ ��j mulheres vigora o senso da bora o pareça: é somente
i§o Atende em qualquer comarca d� E�tado. - !l-eside�cla: Ru�t� I maierni1ade. Temos neces· uma advertencia . Ténham
!lo Paraná 3 _ Jo'one 1602 - EscrItórIO: Rua la de :Novembro �� . .

I h'��
•

340 _ Fone 1601 _ BLUMENAU

iI sIdade de alguma COIsa a defeitos, sen lares omens,
�� co corrigir em voces, e, a per- como nós (que temos tan- i�� DR. J��og�oBORBA ; feição não nos atrai. tos) e mais do que ,nós, já I�� J:sc!'[tórlo tl residência à rua xv de Novembro, !l08 - BLU'�G� I E' claro que nós aprecia- que ,a pior coisa que pnssa 1""' J,\'IENAU - 'llelefone 1;;60 �11 11

' ,

i§. �� mos o engenheiroA., que acontecer a uma mu ler, e '
.

...J DR. HERBERT GEORG �11 t' t s pre n não ser merecedora do a- I� __ ADVOGADO __ i� cons rLllU pOl1 es ur e -

II Escritório: Hotel Holetz _ Blumenau li dentes'Be 10uvaDJobs 0f cadva- .mor de um htomebTl1oa'sPqO��ii l '

�* DR. GENTIL TELLES �� lheiro . q�le sclu e un ar em amor, e11; re .'
-

\o� -- ADVOGADO _- �� i dezoito SOCIedades por

a-I
dades e defeItos eXISte uma�� Causas civeis, comerciais. criminais e trabalhistas �I: 'I -

t h'
,

n diferença -

as'� Escritório: Alameda Rio Branco nr. 62-A Ao lado dos TeIegraio'.� coes e ornar-se um omem so, peque a ..

:lo Residencia: Alameda Duque de Ca�ias, _l06 _ Atende cha·�� I de grandes iniciativas Mas boas qualidades são' fl;e- I'�� mados para as comareas do mterIOr do Estado. ��' < •

."',
�� Fone 1710 _ BLUMENAU _ Santa Catarina � quanto a ama-los, é uma ou quentemente falsas, mas os

I M A S-S-AG'-E'--NSME D I· ("·'-N'·-, 'I�S- � tra coisa. Se querem con:- defeitos, oh, estes, são sem-

� !I quistar-nos, façam-no com pre verdadeiros .

•0 HILMAR ZOEHRER i os seus defeitos, qUe nos
ii Rua Dr. Amadeu da Luz, 261. �. agradam porque nos enter-
� 2a.; 3a.; 5,).; 6a. a-lI.

�;. necem' Não se exibam di-�* HORA MARCADA c. '

1il8 �� ,ante de nós com os seus
� C O R R E T O R E S ��: dotes: inte1igencia, probid.a-� -

�I �I
II ULMER LAFFRONT ��! ,. ...._11:" CORRETOR - Rua Maranhão nr. 2 - BLUMENAU .0' �� ��

�,"',��. DECORACõES BEUSI �
" I:ngo. Luiz Procopio Gomes - Decorador: Rubens Heusi"�
.0 Engenharia, Cálculos, Projetos, Construçôp-s, Tapografia. De.��
�i eoracões Publicidades, Representações" Cerâmicas, Defleto-�i
�. re<t. Móveis Funcionais, Revi"tas estrangeiras. �.
� Alameda Rio Branco, 86 - Telefones 107� - 1687 - Blumena,,�
-' a
W..A��=�i����������������������������'!i

��lInmmínnõiilmfiln,m.lI!nUlUiimllJmüIRummmnmlimnmIlDlIIm_7 III!!.I JIII1IIUllnl�lg.
i Doenças' ,Ne'rvosas e M,enta.is�';i,I.�

.........��---�

, i CASA DESAUDE NOSSA SENHORA DA GLORIA .�: ;P1st�b�i!O� �"':.lfJ�.,c.��,
I: ; = ,A.FAMADAS CASmm&AS
iS ASSIST�NCIA l\f.lÉDICA.. PERMANENTE A CARGO DE ESPECIALISTAS ji rr M O'� 8:·1 S,,,,== ABERTA AOS MÉDICOS EXTERNOS l E�·
:: iS ;Mareá Fabril da 1Iilelher
Sê ELETRICIDADE MJ;1DICA - REPOUSO - DESIN';OXICAÇOES ' i euln:l.li-a:· de -Sl'áidr'-
E ALCOOLISMO - TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS - :: _ 'I: _
ª 4.venida Munho'.l da Rocha Nr. 1247 - Telefone nr, 3., 5 5 ª; !.IMOI t! aviamentoa
= :.

par,. AltalatM§ ENDEREÇO, TELEGRAFICO: "PSIQUIATR..>\ i: ._ X _.
,

5 C U BIT I B A P Pt. R ANA' ª� S:V. 1360· ex, PO$l. :JIII;
,

-
... SLD.MENAUii. 4 ......._,.!li, "lInnum_�'·II'''IIIIIIII_IIIIIIIIIIIIIIII_. !IIq!!'':4'JW� ii'?m�!II!I!I!Io'!

�

J

DAS

De ' Iwalde

De EDMUNDO MORITZ
RU2 Urugnal, 30 - Cajxa Postal, 'H - Telegr·: "M.ORITZ"

--o I 'I" A J' A 1 _'--
Fa.brtcaçli.o de Balanças de 20, - 30 e 40 kl. - Bombas Inglelllll de O AMOR é urn estimulo I pprlpl,ça,s,1114, _ EIxo para serras circulares_ - Furadeiras horlzonta,l.. pa-

permanente para o cespiri. ': '.' -.,_' la montagem em armação de madeira _ Ferragem' completas -
Serra fita _ PIaina� Simples, 50 cento d(, largura _ Cilindros pa- tO. A apatia, a indiferença, c,eposltou nele.
l'a padarla.s, moenda. para cana ,e draga": completa. para 'arel:ll e I a falta de entusiasmo por

,-'--.....:---............-...;..--------....---
pedregulho. - Oficina de fundição e p.stllmpar1a - Projetos, Qr-! lh 1 t'

,

me orar nosso (es InO, 50
çamentoa e demalB tn!o.nnaIl6es na Fá.brica. ,.

.

'Ã illIII'IiIIiiIllli'iIIII - .._.._Mla. • é próprio dos que tem seu'

A ti'b i'lt. r-OS'
'.

cu Y"t s
' ��fi�Ç!� �lz��;ea��C��O:d::

[I �1\i1 Ir .

'

. 1\ li fi deiramente,
sente; uma im-

U �J ,'!fi" ii f;ij;l a periosa necessidade_,de tl1e-

QUANDO a mcda impu-l judar a limpar. Evitar que lh:rar dia a dia, em um,es

nha longas cabeleiras, acei.. o cabelo se resseque e se I :forço entusiasta. An�eia que
tava-se a desculpa de que torne opaco e quebradiço.

I
o ser amado aduure seus

lava-las er.1 um trabalho in- i Se os seus cabelos . não triunfos, SEUS esforços. E
sano que requeria um, dIa.! tEm 'suavidade natLnal e isto não é :rai=:a�e puer'il,
bem s e c o e cheio de brilh,;" há alguma coisa que í11.RS uma afIrmaçao do a

sol, (: d.::.sim suportava-se as não anda' bem n'1 saudê,. mCT ve't:dadeiro", que esti
cab�ças pouco- limpas. Mas' Falta de vitaminas, :falta de mula o. enamo,rado .r:ara sel'

hoje que só se vem cabelos ahmm cuidà::o. cada dia mms dIgno de

curt?S, não pode haver. ca- ) E finalmente a limpez�, quem é amado:
;belerr.as opacas, desculda' que como em todas. as COI- � que desculda suas obr,

das. Os cabelos tem que se�'
I
sus relacÍOl'.1Cl.as com n be- �açoes de trabalho ou estu'

um cant.o d� bele�a, e l?�ra ,leza.é �eci,siva. A escovade- d?, ,3r�umentando que, es·

c.-'n,egm-lo e preCiSO CUl: ar j la diana hmpa ü cabelo .de ta apaIxonado em um� a�o�
de tres detalhes fundamen- I todas as impurezas depcsi' ma tul que -:;e sente mhlb:l.
tais: a limpeza a vida e a llfld?s com o continuo andar. do. pa�-á ,pe�sa:r ; em. outr1l
boa slll::de. . . , I Mas unia boa lavagem se- C'?ls.a �_U.e l?aS s�Jt� seu a-

O pnme:.l'O cUldado e eS�' nlanal com um xumpu a· nrOl, .... Iv e <:ln realIdade um

.::ovar bem e a fundo, os ca- ·dequa:õo, os' deixara sedo- deslumbramento emocional

belos diariamente; com 'e- -sos e limpos, tal qual como que nada tem q:-le ver com

l1ergi2" em todos os senti- exige a sllhueta moderna, o amor ve�d�dejro, esse a·

d:s, com a convicção de que cujo expressão mais varia- rüúi' que da forças ao

enC:--tassim sãe arejados. vel está na cabeleir.3. atrevi- n:lOrado para vencer.3s elI-

Arejar não significa an- dmnente curta com algo en fI�uldades, para a�nr-se eal'dar d.e cabeça descoberta t::;e ingenuo e lUali�ioso que
I
mmbas �le �:e�a(;ac, ans}.:):

'

em pleno sol e em pleno I tao bem assenta a mulher 80,de crlstah",al todas as o" �������������������� ���vento. Arej,ar significa a-I de !:.oje. '

v_,_

Com os

comprando,

a �;

RELOJ.OARIA � CAJARiHEHIE S. AI
com q�. preços mais convida

tivos da praçá.

o " bene.fítio

R

P R O F E S 5' O R E. S I
H. E, (- Alevedo. I

Rua Cuiabá, 114, atraz.!
do Hospital Santa Isabel.. , ;

.)

dispor PRIMA; a lavadeira' pel'feita. PRIMA' é

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

F O D

�,

a sua' durabilidade prevista para.,dez anos... C9n.., "'<:����\!"
tlIJ ,siderando, () . tempo dutant� (} qual PRIMA

presta. serviços'� são necessários ' �penas Cr$ 2i50:

/

MET�Lt1�tilt� �'SEE\lUS#'

Asslsti'ndq ,

diários para ter· uma criada. perfeita.

S�A.. ,

Distribuidores para.o. Va_le-·doJiéljai: (Il,.c'.� . (omelCial < Importa!dôfir: Umilâda·
Rua 15 de'Novembro 887 ., fone: 1399 Blumenau

'

;SárJa
'

(alados,:

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



r o
-;.t

Especializada C:Hl serviços de niquelagem e ero

,magetn ele peças 8i':: 1 metro de éomprimento, com

cobreacâo an teciuada - Acerta serv ico em grande es

cala., pira indústrí:l� _." F.xecUf;ãu rápida ___, Solicitem:
'1riforil1açües. representação (iUerêm revmal' a todo custo a

-;()lTI a (�tlec1fl (illJe'.;;perada para
""lii�s:i do Palmeiras ante' ma tal:d�9C::d:'u�n;uci�a���:, �:��

\l,S .avessas.: Vaffi':rfl VI:C se Olír-t-.
PICO ,e' 'I'upt, na, tarde de ama
nhã. interrompem a. longa,' série

z.eunidas West

� .:

I
Nada certo, ainda, com relação

I à dsputa do, «Quadrangular}}Rua Sfi;. Paulo, '::!)22 - Caixa postal, 5D9 -- I·
Elumenau -_ Sta. Caínrinn.

.

Tal, COI110 notícíamos na edi-

i
irrtcrrnundcipaf mas nada dcci

c,iio do' dia próximo passado, pál� diram a respeito .. E'" qur., o Amá
rnetras e Ollrnpico 'pretend�m i-íca cst.ã aguardando .iima s',' lu"

rearízar. em ja:ldl'r, de 1955. um ção referente, à efetivação oJ,Í
I Torne:.:, Qua,drangu1ill' com a não d�, ';'utl':' T:Jl'n':):3, dcnomí
'participação de seus corviunt ns n�/�::; ··}'\'.:lS011 Ma.ia lt'Iachàdo",
DI-efjs'oÍonuis e os do América e, in.iciattva tb Dqlàrtament o -=1"

!dlIJí"pa &&+&*'W_....sar..•�.�11ME"§í �,w�.. Caxias de J"oinvile.
r
Flsporte.s da Rádio Guarujá d.l'

!i::'llâdlllll"';;>;dl:UtHIIl!HI!!I!IHHlIilHlllliIHIl!IIl!I!HHIUnnnfUiJit''''...: Em FÜ!cipips d�sta semana i!'10rianop0Iis. ao passa, {quI'
:::

'r'"1
= ':t< c': na "('jdi9dE ',:08 .principes" Caxín« prefere agmlI'dar"'-';" d es-

;�' -11'IJI;�f8ri!id��,i� �!�i h�th Ii.KOo�, tlts �I ;: ;':��: ItJ�lvee:;:��:!���: ��ire�'�; �:c��t��, �t:!a:� �:'0��'��:�1�1��:
.;;' IVlUUj .hnu�iIl� UH)UbUi ,t) •. 'J êlcDm l)," dirigfmtes americanos e1kl .defirritlvo em tom), (h as-

�� = t cax.cnsse o sr. Abel Avíla dos i
cunto.

.

.: l!.;[!PIM &LUME:i"iAlJ Sa utcs více-prestdente do Carn-
•

Procurado pela re,p�l'tagEm,
=,

peão do Centenário 'de, BlUI11e�}
ücclarou o sr, Abel Avi ia. dos

:: t".-l.!lt'.r08 -- PARTO SEM DOR - GRAVIDEZ B Santos onccntr-ar-s-, bastante 0-

"2, � COMPLICAÇÕE& -- :::,1
nau,

timista em que seiam c-cnctuí-

ê' SER'\.'1ÇO I"RE'-NATAL :: i 05 C:UbES da "manchcst.er " ca- das com êxito as dempl'cMs a-.

:= (1\'BHH,IL'l'AS ME'DICAS DIA'B�r�8 __ t � H HUl�A� ª � tarinens.':. ddxal'�m patenteado, "J1'a iniciadas para a. disputa 'dó
'_

== ln", ceaSIEO, seu !ntereS�e, em tn- se.nsacíonal Quadr-angulaú cutos

�=:;�U$UHHIU!lHI!!I!II!1HI!'>l'HII·lie!HIHg, ..�!nnHaU!!ll!iUi,e1;''''''II' -::: mal' parte no, aludido Torneto jogo's 'seriam tedos' noturn'Js:

�!7�-��-;é"?�I'L��-�C_��F���lil �J iL. �j�
,

ihi�jj � t,rl
j

�
!

,I
, �

III
j

RaUs c Ci». Lida. Caixa Posial, 2�j

FlorirmopüH.s

Produtos Alimenticios Nelide Lula. - Cai-
xa Postal 11. .Ioiuvi lo

'-

,;

_""'.

Outra vez primou pela I[Fi-,,:m,ela, l\3qude que se

ria o derradeir.j encontro, jdo Campeonato da Segun
ca Divisão de 54, a equipe 1do Tarnandaré.
O clube Ide Arrozeira,

que, em, rodadas antertores]
'Ía1bra com duis compro- I
misses no aludld., certame, I
deixou no ultirn J domingo I
de comparecer corri sua re- :

presentação à 'cancha do:
Caramuru, ultimo adversa- I

8idd0�tU L't;iorcadas� P�t�(:O ntWa 5.06,00, ai�ldE�. por 435iOO rio seu HCi torneio oficial ela I
. " , Segundoua, em visto Ól. \

(af�'blhó� i�/ c,�hmça$f �!�iv��é,. bl�: g5�.OO. ainda I�cr 69�iOO. flue foram .automátíeámen- I
, te emtados €111' favor do

,

if{{ê'jP��;1'�d�i'i.Tfi�' 1'lWf' '." '�.tl'''1''
<í t!Ç4' �� Ii'F�ii' i �11: (:..'1',. -

I�h.;aHq�.b.'i>"C"�,,,H�". �"'� :.;�\iJ �.uhj � .�-J.j'é4'iJ �lIlk u.J Jlf�i.J grsmio tímboense.os pontos (

,I,cf���,��g,:,.,���i 'de coshira 't'yG�HW�. d.; lu�er!1)! ja;.:íii�:;dfi:. �nreç,o dappa1l'tJd·da.i'j"" �- .;o -'. tt� �I�... fi � , e (j escaso com que cr
,,{':'<' ;

.

noyú '6J�a�Ó� - ainda pOf 5.�15.0D : I carou, os jógos 110S quai�,
.,.

C'
.d.

9'>1'" 00 11-5 00 { 'I devia seu conjun to intervÍl::. f
'ã,.� "r:":v�"'" "". t d 'd' t T' \
rim '{,.�ü���:· =tl�n1.' r� :ii' -J -'-� por"

.

u o ln lca es ar '8 aman-
I

A � �. �F���tUlr;��;;·lr H.I ..J I l' �1'l.a fifi • di
-

6 750' I daré desinteressado elYr con II.l,Jl�\tm'MCO� hm�'!t:�1� i HinmÔ rno@e O: .. "m�rÚU am a por. tinuar p.3rticipando das

fi .l" I H��i!:UJ:!\,IfH ."" HTi]i"�f'ÚfH u1i!mo ml\de- I competições
, or�aJ1izac1�s IitiUHC.ãS Jh"D'''�II.J1J' tom fmmmam:o Hill�[rgJ , uld u I pela L.B.F., a cUJa presl-Ihl",mn �ina c�ixa de, hüro (tJa!1 de Marfim) idem 30·000-00 ain... I cencia nã� de� 'c.té aqui a

I'" .'. t
,

'

menor 'satIsfaçao das 'fal-
,h., ri,l'\!l' '1 ii 1�Jl ft(U

'--. .' �, tas cometidas. '

I
� ... .f.,<7 3';;'U" ..... iII.- � .oriJ'ãlY""',1 f

���i'l'
REAGIRiiO OS

TORCEDORES
'.-", <.,PP " .. çA1)rr.>�4-0

.

Rló' ,lO (Me'rid.'....:.... Não

I se cOnfarl!Wnda-, com 11 atit�l: \de aS3umlda· pelo ,F�d\!;'ral;ai)
Metropolitana de Atletismo,
prdibimdo \',� sr. GilbertJ
Cardoso de ingres!'ur na pis
ta duran,te a realização d�
seú,i; cmn:rwonatos ofii::iais ou

c�mpetiçóes arilistosas. asseeia
dos e tore:'!d'ór�; do Flamengo
está) se movimentando
s�l'tido de de;;agr"iVar' o pre.
sicknfe· do Flamengni das
c�lsaçõe.S 'que:" lhe' fórÍllu

'

putadas peló' pre'sia&nt,," da

I
entidade espeç:ializada,
A re;p:'rtagenl 'está' segura_

(Conclui na 2, ..", llãg�na
'

, letra' PJ

t ". ,- :" �, ; !

r l1li&

antigos, que
..

E ( O ti T I NUA R Ar

Prizlcip.,L, L'LI· ,

ATi? QUE TERM�NEt4
..

e
I h fi ""

V
,

' I ;� u ;).

(r$1.148r50
mensais

( A'S A
, SECCAO .óOME'STICA.�

'15 de NovembrQ. 473, -. F O NR,
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-TE TATIVASO,VIE'TICAPARA IMPEIlIBA •....

RATIFICAÇAQ DOS ACORDOS DE'PAllS-'
Se�eijndo v;iia�e s;uã;e í�ç�s o Santo

� I. Em Iran�a atividade a
...

Padre inicija seus planos para o Natal I Mercedes'Belz la lrgllboa
CIDADE DO VATICANO, 10 (U_

Pj - O resultado da
�

consulta
�

rné..

dica de ôntem parece ter exercido
influência beneríca ao .organísmo
de Pio XII. Efetivamente o Santo
Padre passou a ncíts melhor que a

precedente e, acredita-se, melhor
desde o começo da crise que o pôs
em perigo. há urna scmanat A tosse
diminuiu e a temperatura e o puf,
so êram normais hoje de manhã,
e a despeito da prudencía aconse

lhada õntem pelos médicos 'chama
dos em consulta, a alimentação do
soberano pontifice foi mais subs
tancial no almoço. Serviram ao Pa

pa pão com manteiga. croquetes dz

frango, um pouco de c.afé simples

. LONDRES. lO (UP) - A nota Ieee em Wbitehal é que apesar das,
afirmações 'contrárias, contidas na

nota. o governo soviético provavet,
as governos franc�s e, norte-amerã- mente concordará quandd os acõr

cana, decíarou hoje '0 porta-vós do dos do país estiverem ratiíicado�
Forelgn.-Oífice. .Aereseentando que para tomar partede unia conferen,
não estáva em eondíçõea de, eo- o....;. ,.......;....,.,_,.......;_-\---__--_.--..

mentá-Ia, Q porta-'Vós· sadentcu
.

no,

'entanto que a nota soviética não

continha nenhüma resposta. Como

um jornaüsta : lhe perguntasse se

a . passagem. relativa a' Austrioa,
eonstítuía,': na sua opinião, uma re

jeição da recente, demarc_hé fran';:
cêsa em que ficou sobre essa ques
tão,Q porta-vós respondeu:

soviética atualmente, em estudo
será examinada em concerto com

e SUCO de frut�s, I
no. Par�cc. por outro lado, que s� I BUENOS AIRES 10 (U-o Papa continua se levantando conseguiu convencer c Sumo Pon>

P)
,

.'.
durante alguns momentos para pas- tifice de submeter-se a um exame,

- Enquanto as .fabr-íeas

s"n� '.
nos seus. aposentes, sempr� ,radiO!Og.iCO com absorção de bario, i de mon�agem Ford e Che

aUX1lh�dO.•�t;t�n�o voltar suas for- a. r::spel:o do ,qual o
. Sa,:to Padre vrolet na Arge;nt�a se . a

?�s, PlD XII nucra-ae ·n0� s:us pro- t:m �cnttdo ate agora m<:pve1 aver-. cham fechadas h'. "

"
_

Jctas para o Natal. Descjarãa aben- çao, é,l. Vflr�o� a.,
çoar a rrrultâdão do alto da "Llo- Pc, quzlquer maneira esse exa- nos, por �

falta de -cambíaía e

gia" de s: Pedr-c, e parece que seus me não poderá se realizar antes licenças de importação, s,
médicos não se opôrão a isso. Pio de, varias dias, para dar tempo de f

.

XII des:jaría também proferir- um ficar o organísmo do Papa em COIl--' C h' M" d' B'discurso nessa oportunídade, mas, díções de suportar essa prova. No- "omp�n la er.c� }:!s enz

quanto .à esse ponto, pessoas .f\l�' -ticia,se; quanto, ao emprego do' anunCla que esta, montando
seus circulos se mostram mais · ..e- "(C'iJnclul na 2.a ptig1na letra Ri .anualmente dois mil auto.
servacsas ..

'

Julga-se, todavia. �.

que
�

seu discurso poderia' ser gi-avado�
preftrnínarrnerrte e em seguida
transmitido pela radio do Vntica-

móveis e

ros. � A Fábrica Mercedes
Benz, situada a quarenta e

ires quilómetros de Buenos,
Aires;"ocupa quinhentos e

vinte operarios; e turmas
selecionadas destes são en

víadas todo ano para a A·
lemanha, afim de se aper··
feíçoarem na fabrica cen-

tral.
'

"Certamente isso nã. constitui

Ainda o afogamento'no ItajaL.Açú
ENCONTRADO O CADAVER DO OPERA�RIO QUE, .

PERECEU AFOGADO QUARTA ..FEIRA ULTIMA

Devolucao ao IAPI das contribuições
RECOLIDMENTO PE�OS APOSENTADOS EM QUATRO PARCELAS DE IM

PORTANCIAS QUE LHES HAVIAM SIDO "RESTlTUIDAS",
,n�o, 10 (J!,I[erid!_on:al) - o Isn- clareceu à nossa reportagem o porquanto. o segurado. inativo �s

títuto dos Industri>ários está r�a7 sr. José Neves. chefe do Depar
v�o de seus aposentados as tamento de Benefícios do. IAP!.
ãmportanctaa a. e!es devolvidas
em virtude do decreto n. 25.448,
de maio 'deste ano, que isentou ExplicDiU também aquele [uni

de contribuição àqueles 'Segura- cíomârto, que 'JI decreto ãseutan

dos. A devolução. só foi feita em

I
do. �s ap�sent�dos das contrí

agosto - c, nes,sa ocasião, os bUlÇOeS fOI anulado (e não revo

aposentados receberam não só gad'(})\. o que justifica a 'deV\)�u

seus proventos ilntegrais, come

I
ção &0/ Instituto das ímportan

aiÍtda o. total das contrtbuíções cías recebidas pelos aposentados
i em consequencia do' mesmo de-

reeolhídas
_

nos .m€ses ant�riores.1 ereto.
_"desde a vígencía do. reterído de- '

Essa !le"ll'J'luçao sera feita em
creto. Assim, se explicam as rEli i parcelas de modo a sacrifiCar
duções operadas nos proventos o rnintrnor possível o aposentado,
dos aposentados•. te qua estão Salientou nosao Informamte que
dando lugar a reclamações - es- as contribuições estão sendo G,

.",................-=__......, --_-- .......:........,==",."jlF-.ot::::;;:;;::;;::;;;:;;:;;::;r.; g.ora recolhidas ,sobre os prO'Ven,-
tos majorados, li€' acordo 'com o

nl()!V"o salá.rio mínimo em 'vigor.

os nomes dos ministros que I
formarão seu gabinetR, para

i

ministro do) -exterior foi es� comocolhido o presidente d.:> parti. ,

do Democrático, Mamoru Shi�
gemtsu, que já ocupou o m.es� "DESTRUIÇãO INDISCRIMINADA DE SERES· HUMANOS :tOS l\HUIARES OU AOS l\ULIIÕE3"
mo cargo durante a guerra: e

- - - TALVEZ·; A HUM�NIDADE AO "RU, AUTO-ANIQUILAMENTO" - - -

tambem foi lemhaxador em RIO, 10 (Merid.) - "Viv.e- Oriente e .Q. Ocidente, está ti sos - trausportavéis, em pou_j talvez, a humanidade aQ' seu
Londres. Shigemitf'u ,mencÍlo- mos, \ieseflPer:ançadame'Ilte;. ameaçar-nos a cad:! hora, cOm cus h�ras fl.:J, bojo de b';m- i auto aniquilamento. "

nau imediatamente que pr'e�n numa epoca. em que a tensão Os horr.ores de uma guerr:J.' b?rdeir,_3 a jato, a varias mi_ j PRECARIEDADE DA. :

I de colaborar com ;as' nações dos espiritos, dianté. de uma mundial, que seria li tercei.ra lhares de quiloinetros <lo::

I
DEFESA ,�

-livres do mundo, especialmen c;ntroversia, menos ap>arente- ta castigar a mnha geração" -. c·.ntra., de agressão - são in_ "E' tão trem·;:-nda a cap.a-� ii

.
t,e com Os Estados Unidos. mente, inc'Onciliavel, entre o di5se {) g,eneraI Juarez Táv�� t_; nsec:'U:_:Ien!,� equiya�entes: a cídtld� de agressão'�..;;.;., :pros:..!

- - - - - ra,
.

ontem, no Itamarati, cow'�,
. {'estrUlça�� md _crlmmadll ue s..:.gue o general Juarez Ta-

paraninto dos n SSC1S diplOma ;;;, rc; r.l.lDWilOS, aos milhares vora - "dessa'5 armas· e tão
tas, em solenidaa-'.:! oe que da- '.: ü aos nlÍlhõe:;, conduzind..:>, precários ainda Os meios de
mos noticia à parte. E prossr::· �

I
neutraliza-las, qUe os Plioprios

giIiu na descrição do conflií..:> 1 f . t
.

t
- detentores de sua fabricaçãO

que preve, qualiiiGwdo de .!,-" ê,' C, a c o e s a e técnica de ,emprego, não' se
pocalipticas 'Suas càracteristL .

_ So�ntem '3nimados a desenca.
cas e I\!m te!mos, por sua Vf'Z ({fi MaçaG}) Idear,a guerra que há de em.
algo a!J.ocaliptc'os: _ "Es<;i:� . li ri prE'ga-Ias_ ".

�

guerra, mais aínda qUe '::8 91,-

t'
��.' Parec-e . .afsim, que a mes:mà

t·�riores, teria, (;k�-.ie .:1 seu L Por motivo d:lS fesbs de Natal s

,'afl('�,enci.á �·xtrema· nS'5 armae
nicio, as carnct13ristlCas apc'- _"'no Novo, recebemos cartões de que .('s moct€rnos ar3�ais bê,

�:m:--ITIBA., 10 (Meridifrlla'l) _ no €Spaço"., ,engenheiro eletroni_- caliptcas de GUERRA GLO_l felicitações das seguintes pessoas e �i(os põiem à disn,J�ição doe
Ha diaS apareceu n,eata capital, I co, pesquisador l:j.uclear e eape-

BAL E TOTAL, �t��gindo a I firn:as: .Dr. Mllrcilio Medeiros, Juiz I ;;� c!'ados, fi[z derivar, para.
causando a maior sensação por ciallsta em estudo,s interplaJneta-' todos OS pOVG'S clv'llzadoil I!

1:1·
iJmllto da l.a Vara d� ComaP, .túxalmentc. ,a brutalIdade sarn

declarações feitll's à imprensa, levando a toik!" a, criatu,l1s c .",.anhía Mercantil Victor' rebuços da guerra !lara os fl<;�
um individuo' que se diz, nada

rios., de cada um efe10s os horror·o., ", < 13')lsa Oficial de VaIares ]','1:0 :-.u{Í:; da diplomacia.Alguns dias depois, da sensa, da degradacã<J �.dr, m:.rt-e" , Sa-,ta Catarina. EiS ai. r,.,;us caros paranin-mais, nada menos que, o in'venroT cional entrevista cOiIlcedida.' à im- n t
-

f d
.' d'I \:lO! "Disco V()ador"... . AR1\'IAS IlI"IREIIiFNDAS'

r�,J"cemos a gen 1 eza e re lC1- a os, ume prImeira e grau e

.. prf"nSa pelo .hntU"·.,, I"'� "C' r!1�
t, � '" '" • .,-'" �,.,' ,J 1 �...

;mG�. " , I (Conclui na �.;.. pagma. letra 1).
I, Chama.-ple O! "inventor" Alcides .inventor do '·'dn,. "1'0'\(';·"" '1(.- _

.. , - r_TI,:;." li
..

OI e ança, <' "

=��������������@��������������������������i�T���PPAfl·rmasarale'mt h' d 1"G�ff�0�rDr
"��- ��-��.�����-���•

•

" ,ô"' , ourse que o me31TIO aVIa "'�i[]-
't

'"i..

I
�, ..

����o.oe�O.Ciõ._.a.aiõi_�."""""A�'*_.""c�ao.c.".I"do "pai" das "rodas que giram' . .. .

�, .., "S�,(," o,r ,::cel'lOreS, ,,-' , ' ,� ," .

. -.------

=--=--------------------' PdardeCldOOi dmlstenaosami?en!; d�'f CI rlpsd'� r, c,-tadis'",. ,üí ,do",n.;� A R T I G O�·S P A R A N" 'I A' L' �.

NOTICIAS DE RIO DO SUL mo CorreSpOndente a e. TI e an a.r a.•!.-ft" . êr V:: da bomba a�Dlr.ic<:, ir;; ,�'L, ���
,

'

�", '

.

C Y Z A M A) te? Em Venlu"'? Ou iIUl. Lua? mas apare!ltemente jno:fep;;i� �i
-

,�oa

Ituporan a.na liderança do Concurso :::��1rd��'�:=: r�����:i>�:�::�§;;� ;
a 1l1li n h a dos Motorl·slas I 1955' I�a�c��a�;:r�:eo!� �::���� :��' dc·. germ '

;,aClGriOlóg�: i
, I e ' )} roo Um p'!Jllícia.I. sabendo pelos Mas. os E'cUS e�eítos pavoro- �,

.'. jornai'!> da estada de Aícides Tri-
xeira Kop, nesta capital, veio

to, para. quarto,. �'tlClUBi'Ve tapete até aqUi a fim de prende..lo, tm- f O' R D
"ichii.o �col�hoado, travesseiros I zem',.., em seu �od�r o com�e;'�- PEÇAS LEGITIMAS
e uma lInda colcha- uma biCf-l'

te mandado jU'dlc.�l de pl'1!'ialJ.
, • Casa do Americano, I!LA.

c1eta, um aparelho de radio e O illlVemtor dOI "discO! voador" Rua Ui de Novembro. CU

lI�;;��I�,ii;d:'�;�:Cí��e das Mães»1
RIO DO SUL, 10 - Dia 8 d1, AsSí� aginda. tem'lS absQltlt� lLugúrlos da impl'aIlsa que sem-I

cQrrente-, na Matriz de>. S. .Toá'} J certeza.' de! que o "Clube." 'das pre esteve. e estará ao lado das

:Batista e Sruntuário ;>;. S. An- 1..rães" se tornará numa autenti- �ôas causas.

·x.iliadora tiVenlOS a cerimonia dr, ca realIdade" C':lntribuindo ae bre, oopecialmente a, Indústria
l.a Comunhão de elevado núm�-' m"alneLra notavel. em r,rol da in· de Bri:p.quedOts Oriente, nas pes-
1"0 de crianças,

'

fanela desprot�giõa.. :>�as dOI casal Mah1ing e às In
dústÍias Gera.is Ouxo' g, A., nas

pessoas de seus 'diretores. Alfre
do. J. Krieck, Pedro dos S'antos
e Dario Althoff.
Que o· "Clube ·das Mães". Cf:n

tinue lufando sem e<smorecimEn
tos sãO' I()S votos que for;nu!aInos

RIO DO SUL, 10 - Rea1izoll- te de 9 importantes mumClDJOS votos; Selma P:>rto, com 545 vo
se di!!. 9 do corrente, n!!. sedé do do Estad':\ para escolha

-

da tos; Christa HOl"tmó)"tr, com
SCAVRRS. a tão esperada. l.a "aainha. :cro'5 J\1otoristas de 400 votos; Vilma Maria Luz, com
àpuração do grandio�Q concurso 1955:'.. 820 votos; Arlin'da. Mattos, ccrn

i-nstituídO' pela entitlade que con- 1 DIVq'sas cand,ldatas e cabos 115 votQs.

grega os profissionais do VOla!l-' eleitorais estavam presentes
_

e o Todas as candidatas que atiln-
rE.'3ultado. s�rpret<ndeu aos l'lOSU- girem mais de 1.000 votos rece
lEonses -obm_:stas, uma v:z �ue a

berão premios. sendo os princ�-La colocaç"';y, coube; a Jovem - .

d' b
.

1
Solmy Sardã. 'de Ituporanga, I plllS um Jogo e 1m ma comp e-'

cano 630 votos. .

Vamos di'Vulgru.', u. segui'l', o I
resultado observado n'os 3.570 vw·; A E F I C I E H C I 'Atos colocados IJla. urna até às lfllltlllras do dia 9 do fLUente:
It"üporanga; lW:lmy Sard:í, -

íl85 VJ.::jtos; Eny Mattos, 590 vo. I

tos; Berta Terezinha Kalbusch,

I115 votos e Marlene Odalvn
Back, 140 votos.
RIO DO SUL: Ela Lauznastl'l'.

de Barra do' Trombudo, com 630
"

'

--'--'-----

I
COMUNICAÇÃO

PARA DAR MAIOR BRILH'O AO DIA DA
BIBLIA E PARA· CONSEGUIR A COOPERA
çÃO DE TODOS OS EVANGE'LICOS DESTA
CIDADE A COMISSÃO ORGANIZADORA RE
SOLVEU ADIAR A FESTA DA BIBLIA.

NÃO SERA' POIS NO DIA 12 A FESTA DA
BIBLIA, MAS, EM DATA A SER ANUNCIADA
BREVEMENTE.

A COMISSÃO.

POTENCIA INCONFUNDlvEL

CAMINHÕES E CAMIONETAS

llDI1HíiE
MAIS CO"HÔnO MAIS ECONOMIA

AI
M,atores de ! �!linlfrlll
em V, com lImpl. reseru

lle Iii rça • (o nsumo de

(o",bu!ti�el redu tido _

fedi ml1nlllé'n�60.

MAIS RENDIMENTO

!�
�

i
Móxima rapidez Ilas mll-

nobras • Cnollis reforça.
do poro ler/iro de corgol •

[spn.(o ullil.av�t de apre-

Cabins\ de cço .. MóxL:;a

proleçoa • EépOÇO amplo

pore trêl pellool • Vlli

bllidade comple!J .. [ij(ll

acelso ti rarrolHrio, nitamenfo maximo

' ..

c O N C E S S I O N A' .R lOS

S. A. ·Comercial M·O E L l' 'M A N N
RUA DE 1091NOVEMBRO,15

«

PERDEU .. SE

Noticiámos ontem o afo
gamento, nas aguas �

do itá
jjl�-açú, do sr, Francn;1co
Jacinto Wanderért, opérá-'

4 PARCELAS

ESTOQUE
AUTOMO'VEIS, A'

COMERCIAL VI€IRA BRU�S • DI
RUA

BLUMENAU
xv DE NOVEMBRO, "-:'1 q

SAN T A
2 :1

CATARINA

---s--

I 1\1 P O li T'A ç AO D I n fi: T A

·.Agenles .' fiA U S T I NU

,Peças .�ara: CHEVROlEI,· FORD, G.,M. C., DOODGE,' JEEPS, INTER�
! .'

NAnONAl . E MOTORES H. RORES

Preparl •.
• I fltur•••
III IiIb.

do
par3ninfo' das n · ...... vos

i rreso em �orilika 9 «ioventur" I
. I

�o � i s c o ti í o «ôisco Yna�or)/

do país, V. S. encontrará na

<lo- anuncio aeha..si': dT",
retamente ligada à cil'_
Mtlação do jornal. A NA.
ÇãO é O único órgão de
circulação diária que pe
netra na maioria dos la
r.es do 'V�I6 do' Itajai.

Sábado, dia 4, no patio
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 gratificad-o,

,

P f e ç o s

Entre aS crJQ.nçall que tiveram
a ventura de mais ainda se a-

'ximar do Me'lir:.t: Deus, r..on�

latamos a' presenÇa. de 3 meni·
m:lS e 3 menÍn.ls rec::.ahf·-:i"Ja
mente pObres, por1ifll crianças
fe:{.lzes como as demais, graç2s
ao apolo recebido do "Clube das
Mães" que, numa f'_thude digna

.:3 maiores· �nc!)mios> Í'Jrneceu

Pa.ra 00 Natal que se aproxima.,
o "C'lube das Mã.<;B" fará uma

farta distrlbulçã?, de; brinquedoS,
n que merece aplausos porque,
muitus lares paup�d..:nc;s serão:>

alegrados quando os paie vef:t'm

ran,··l;..ntes qUe ':I':; ,1il fil1lO!, tam
":.4 l'ooeberam um briu;lueJo
p. r loai';' simpl�s C'( �e.!am_
POr nosso intennédio, {} "Chi"

be das Mães" manifesta·:! \WÚ

ag,..adecimento 'àS pessoas que es-

tão coa:pemndo em prol do maior
Sucesso do Na.tal da Criança. pa·
nos dias qUe' anteeedem mais
uma 'Vez à. passagem da, data
máxima ·dós povos cristãos,

Que Q querido Papai !iíoel <!�

bcnçoe as infa.tigaveis 'dlrigen-,
tes dó "Clube das Mã.€s", sao ·�s

RIO DO SUL, ii) - Pelas 16! gi:,m. atualmente, imped<l' .� cru- te horrível graça'!> . .a, Deus. por
horas dOo dia ,8 do corrente. ao. a zamento de veículos. Flntretan- quanto Q maior peso da árvore

os enxovais completos.

travessa.l'qlCif e. ponte "Curt Ec- to antes 'da passagem da carro- ficou ·cOOltra a. parede do referi-

ring", Q�i-vaffi'.Js que um pos- ça, () motom-ta. ;t'esolveu "não- '1.0' ,estabelecimento c<lmercial. A

��=�����.8�1flante: caminhão de carga, nas perder um minuto". indo d<) en-. . C A R G A S
contro a. uma ft'.Jndosa., figueira" men"!na enccntra"l::a h03j'ii:alilla-

imediações da. "Casa verde". pa· que caiu por te'ITa: Na ocasião, tIa; porem seu e<ltado feliz!11tmte Para Caçadorl"OU para dar passagem a
,

Um3. uma aluna da Escola "R·tI;! Bar- não é grave. Uma. advertencia '

carroça. Naquele local .,.stá sen- bosa" qUe passa'Va pela calçada aooS motoristas: sacrifiquem tlm
< Expresso Blumenauen•• Ltda.

ao realizado o ServiÇOI de caI«.,- d:� "C;;U;R Verden, caiu prostada minuto< em beneficio da vida do Fones: 1620 e 1752 g
l!llE.iIltQI moti'Vo porque a p�sa- pela figueira. e só nâ.<r, teve m()r� 1 pr6ximO'. '�����S

A IMPRUDENCIA DO MOTORISTA OUASI. OCASIONOU _A
MORTE DA MENINA QUE RETORNAVA' DA ESCOLA

BElOS E DEMAIS

afECçOU a8

r:..:.:.;;.
.

�:-:
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