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R€cent�ente entreí .ntUIJ a f cen�ós e. (,ite�ta ciu2eir�s. Fi�
casa de brínquedos, a flD1' de quel estdrl'eCldo' pL'rqúe lião
ajudar Rápã Noel no. abaste- ha muib :;.chara 'numbazar d'P.

cím�nto do seu saco br�co� N!().va. IClrqti� .•�' i?-;eSfua peça
M E N S A G E I B o D A fi S E L VAS'

VI lã uma pequena VItrola pelo preç1 ce dOlS·d61ares.

(Santa .Cataiina) _ Domingo, 12. de Dezem.bro de 1954
e perguntei o- preço. DiSSé..me

" Com: ;:ágld dós maIS eleva-
.. o homem que custava \SIete� dos, impPstos e demáis. despe-

--..........-----------"""!' ........ ....... ....._...__.... ..... .....__ sas pagas; .o im.por;adôr véu-
dendo pór qUii.ibentos citiZéi
lX!'S. amda: realizarJá um tucro
de encher. :os olhos� "

. ..
.

.

No.mesmo' dia, por 'comei
deneía, .

os. jornais' publiç,a\1run
a denuneía dé que há grálides
fraudes '.no :faturamento· das
mercadorias importadi\;" . dos
EE. UU., Um objeto 'qire se
vende nas pra�as. anierioolias.
por .oitenta c-entavos,:fig-i,ttava

'

nas' fátu,ras consuIa��' .jiélOt-.

preco escandaloso de . uezes.
seis dólares.

' ..

VEM O SR. JOAO GOULART ARTICULANDO
,

.

.

.

OS ENTENDIMENTOS PARA·· A SUCESSAO
rrograwl mioimo �o P. T. B. para
eslodo . dos direlorios regionais

Não se pod� gt'it�:".�'Aqúi
d'� Rei", porque não, ll� tnaiS
rea, Temos que sujéit�r�nog à .'

observaeão de um negpctante
ao freguês que' recrucitl:aVâ!
"Leva se quiser, Sé - nãO' qui':'
'Ser, deixa aí qui; nã-o- ;falta.
quem queira"· ..

Senhôr� danas de casa: �
Bom dia .. �tou muito cOnten�

, te com ii vossa determinação'
: Segundo informações COlhi-l

sa verba já chegou quasi no telada, poria par terra todos de resistêncita à alta dos pre;;'
das pela reportagem junto ao fim do presente exercício e os esforços e demarches , dos ços. No- 'dià em que éJ.iininuir
,prEfeito Hereilio Deeke, a será reeolhída se não for em'; poderes municipais na sentido ou cessar a procura, .os co-:.

I vuba. de cinco. mílhões de pregada nas referidas obras da sua concr�tizaCão. A ver- mereíantes começarã-o a ser
; cruzeiros para ImCIO' da eon, até o fnn do corrente mês; Is.. oba posta à disposição do .D.ÍS- mais zazoâvels nos �us apetí;
I seeuçãe do muro de arrimo na to vale dizer que-os eíneo mt, .rtto de Portos, RiOs e Ca- tes de lucro. ' ...

.

,ffit1rgem d,:;, Itajaí,"Açú, nesta Ihões de cruzeiros não. pode, naís, deve ter seu aproveíta-,
.

.Dev.eis proceder . como as

cidade, que vem sofrendo os rão ser utilizados ria cónstru,. menta no inicio das obras da donas de casa amerícanas fi
deitas calamttosog da erosão Cão do muro; uma vez que os muragem do rio ltajaf-Açú, ou zeram com o nosso oofé; Dei
pelas aguas, já se acha na De. r�eridos serviços, para serem 'então o caso ficará relegado xaram de :comprá.lo e logo os

legacia Fiscal de Florianopo- �i<:Íados, depe!1dem 'Ue n1aqu�. às calendas gregas. preQPs desceram a escadá.
'lis, para ser gast.a no cOTr.en- narIO e_planeJamento anteçl� I

. Boa -e memoráve! ,lição. de
te ano, à dislJosição do Distri_ pado, nao havendo nada dlS� A N UNe I E 1\1 '..

que pOdemos tj.rar otlin.'o pro-
to de P>úrtos, Rios e Canais. ao no momento e' nem, tempo _ N E.S T A F O L B A v.eito. -.

Ocorre, entretanto., que es- até ri fim do ano paroá Uma I _ - _ - .....__ ...,._ ;l.. - - -- __ - .;_ -._;_ - -_ .....

Terroristas marroqui- :!$:��!p;�:::;r:���� lera' 'c:a'·D-d"·I·�ato· ..
'

a' Pr·u·····s'·le··DC·I,a'"
.�Q

forma�ões, que .
está·llromo.·

.

'.

.

nos condenados à vendo g.estões nó sentido des- .
-

.

.

'. ..... .•
..

morte à revelia �a';::fe�t;:i ;�!:i��t !!�;i "0 �rl·nC·I·pe··'·'·I·· Pe'l'r'o-I:e �r'-1'6''ansd.e que nao cala
.. �. ex_erclclQ.1

.

..
.

. ,.
- .

findo. Com essa unportancia, .'
.

• •
.

OUDJA. Marrocos; 11 (UP) _ Um poderá a PrdeitUra realizar
'.

.

....
. .,

.

-

SR. JANIO QUADROS
tribunallllilitar proferill hoje sen. serviços pr-eliminareS, dando f -

-

Improcedllntes' a'5 alegaço-eS do' PSD !���:�{)��::�U:�Bl':�;�:::: �����n�i���á'��.����tl •. �ORTALEZA, lO·'(Me-lpleitode.3deoutubrovin-
r

«. .

. �
.'

.

. .' ;::::�t:Sd::t:c::r!�:�s �:en�
zar

� :::�:::l=Ç:obra��e' g�::l)oh���ir:�:Su�: I dOr��dicação' foi feita pelo
cinco- pessoas perderam a vida. Os bl d·t 1

.
. .

f G d.M t

p.a··ra. an.uIaça-o .d'O p'l.e l-lo' .em' "Sr",._ gau Io ).) ::;usa���d�t�mé���:::::S !i:Oà Si�;��:r�i��i:S:� !;���:d�O��ad�!���tof�! ��Op�i���dIr i:::tS�OnfÃrle;;f�
.... • revelia.

.

cuja solução não pode ser pro- presidente da Republica, no na se e. o .au iCO.. e ICO

o
• _. - --' .. '. . .'. Clube, perante numerosa as

,.

�..
.'

������I·��o�a.��PARECER DO PROCURADOR GERAL DA REPUBLICA OPINANDO PELO NÃO PRovIMENTO DOS REOURSOS �

-.� D U
,.

fel'éncia f9i "D. Pedro II, o

.

- ..;_ - - CONTRA .JAN�O E MOURA ,AN�RAD� - - - -

. i� ,R A N:l! A S rei mais liberal do universo
RIO� J 1. fMerld.) - O pro-, tr.e�sr, procurado� regIonal e: f taepr.esep;'��?,�s, -Sél'o. eVl�ente+n(!? 50 ,os tele�ntps.. (:,Qnsta:Q.tes-, �

,

: � �_� " , _

.
' "._; '-::-: ..

a RénJih]j�a,� br®Uêira.
curador geral da Republica sr. leitora! em seu pronuncioamen. lrum:uc1e!ltes para det�r+nl� dos autos nao comprovam.de.. ;.�; '-' ., .. '," Í4�''''''';' '......

'

: -'I '
.. '''':<'.�',., '.'

· .. ··:N '.

Plinio de Freitas Tr'!lVa'ssos o� to de fls. 61, que o presente nar o qu.e e por -el� pretendi:! vidlj,mente ter havido coação' � ,'';...?-� �
. D E

-

]f negaçao·da democrll.?la· ;

:fereceu parecer no recurso in. recurso não está baseado em d!_l ou seJa a anulaçao das elel .ou fraude que .viciasse·a van;.. �� ,t�)""::J o'.
.. I, Durante- duas .ho:ras O

·�rposto p�10 PSP contra a di nenhmna ,d�s alin�as do art. çoes que se _Drocederam no tade do e,leitorado, de tornar i� 0' V�,_u_,_' . .�. conferencista desenvolveu
�mação �� S1"8 • .JaniO' da 170 do 'COdIgO Eleitoral, in. Estado d,� Sao PauLo, em 3' anulávd a votação consoante

I ?'I[f_.t!5J" , ti i. T ,. '_ .. �. com 'gr''lltid entusiasmo é
Silva Quadros, .José Porfirio vocando o recorr,e.nte como de outubro do corrente ano. A I o disposto do. art. 124 do CÓ-

A I; � .... •. e. .

...
t

da paz e Partido Trabalhista funda�;,nto. do seu recurso a ques�ão. de s�r inel�givel 'o dig,Q Elt;itoral. SOmos em COll- fi brilhanb$Il0' O tema., que;

NácionaI, cuja integra é <à se. letra ,c. do- art. 167 do mes- ca�dldato- Jiamo da. SIlva Qu�. s.equencla pelo não provimen_ !'
.'
..•.. "

-

• '. " .'
.

'. .
.' •. � abordava,' c?met;tando. as-

guinte:
. .. '

mo Co.�hg.!), (fls. 21. A. nosso dl'>�s, por 'ser pr:_fetto da

CaPl_j
te- do recurso".

\
li�

C a 'M P I' N H I C'"0 N I R a · §� pectos da hIstorlD. naGI<Jnal•
"O Partido S'lcial Progres- ver, nao m�reqe prov�ento ?l d;> Esta�o. nao proc.ede c Encontra.se ainda em apen- li .... ,

. '.. .

.

.

'.
.

'.
.. . ".� E ter'lnmou a coiúerencia

sista recorre,' para el'!ta Supe- o recur�o pOIS as alegaçoes d�
I Já �01 ':lprecl�da e r,ebatlda �e- 50 (lS autos do outro recl.1rSO, �. .

.

' ,
.

....
. �..' , �'. '.

. '..

rior Instancia da decisão do recorrente e as proVIas por e1-;. 'la JustIça eleItoral, e alem dlS_ (Conclul na 2... pagIna .etra Ml � -

.'. .•
. .' . fi depoIs. de mdlcar o. prmcl-

�f�;i����1Sugerido O racionamenlO� OS PREÇOS ILlOSi�:i��
F�:����]:I!t�::::�J:;:i!: da g a·5 n II- n' a.. e pa-o mi-S' '1-o I ASSOCIA-SE O (OME'RCIO DE BWM.'AENAU . AO MOVIMENTO NA.. · p me!g�:gid!!tao:a��:� ��

C§

eleições Levadas a efe:to naque g... � (IONAL DE COMBATE CARESTIA sapareCldo ha 63 anos, n�
le municipio, em 3 de outu. '.

I
'.

. voragem do tumulo, . esta

�f3ou���ão a!e1����te�u�c�: - �roibição das importações de luxo e depõsil 'os bancários no inferior
� x - x - x - :li: - �6�o:,o�:;:�d1-��;,' 'C:�.

ciaram a vontade do �leítorc.. As firmas locais abaixo relacionadas, numa excepcional oferta de
do, na forma do art. 124 do ..RIO, 11 (l\oIeri:dlonal) mista, acredita o parlamentar mi_ importar, (l que vem concorren'lo do-nos, pédindo-nos' .suplic

"

Código Eleitoral. Os candida- Em obediencia à exigencia re. ne.iro po.;-samos a!_ravessar a atUl.I, poderosamente, para fi existenci; N ,A. T A L, o.ferecem suas mercadorias sem aumentos. canda, rogando a DeUs pa-

tos diplomados contra.arrazoa gimental, o sr. Israel Pinheiro. na crlse lançando mao de uma série de "deficits� em nossa balança co.

I
ra que .acertemos n

..
à. escOm

ram o recurso a fls. 29 '1 35 qualidade d� presidente da Comls- de med.ldas e, sobretudo, agindo' mercial. - X - X - X. - X -

assim o:mo o- Partid'), pelo são de Finanças da Cam&a Fede- com confiança e decisão. Susten. Na parte final de seu relatório.' � M O DAS (H A. N E L'.
lha do candidato de Qutubro

qual 8.;;: elegeram ou seja, oral, na sessão de ontem. iez um re· tau; ainda, o orador que a causa ° presidente da Comissão de 'Fi_ t· de 55, ele, o gr.alJ.de 'In:pe-
Partido Trabalhista Nacional, lataria sobre a situação er,onomico principal das dificuldades que et,. Conc!uJ na 2.a' p3;glllA letra G)

I�.
.

d � r.a
...
do.r, .... qu...e. dorm.'_.

e, 0_ ultnno .

.J!.._ fl" 38 52 Cumpre' S<111'entar financeira do país. Embor:1. sua frentamos, reside no fato das me.
Em comemoração a pas�agem do seu 2.0 aniversario e tendo em' conta os ...es-

b
<1.'S ><). �

• "

I
�, .

. � t.ejos doe N A T A L, E'stá tO-ferecendo s4us artigc-s com 10� 20 .� at.é 30 por sono coro a. ca eça repou'_
desde logo, como já fEZ o ilus. fala não fosse em linguagem oti·

:�:tá��:�r�::e;:,��;�:oem (:.:�� ADVERTIDO -PElOS ME.. i"� cento de descon·os.
.

..

sada n�, saquinho dé ter�
I .�

.
Artigos de sua especialidade: . b il "

a profund:: dívergencia de caracte- DI(OS O f PONTIFI(f CASACOS _ VESTiDOS _ TAILLEURS _ BLUSAS _ SAIAS _;_. COMEI.
ra ras erra • '.

rísticas ,:ntre o interior e o litoral.,:J. NAÇõF,s _ CAMISOLAS __ QUIMONOS _ BOLSAS...,.... CINTOS -.. BRINCOS � O conf�!encista foi mui-

CONCLUSÕES., _ I;>lII.,.SEIRAS - COLARES - BROCHES - ETC. � to,aplaudldo.-
O �r. Israel Pinheiro, enumerou,' CIDADE DO VA'rICANO, 11' (lI X _ X _ X _ ...;... X _ X _ X _ X - - X - X - X .;.... X'� �

-

ainda, como causa dos males, 11 P.) _ O P?pa Pio XII foi adverti. P R' O S D O ( I MOS A I I
- (". I ......;----.,.,.....-;.__,._.....------�

orientação no campo dlo crédi.rJ do pelos médicos que seu restilbe. '. .•• mpor �çao e . omere.o '.'

.�·I.bancário, que visa a beneficiar' Q lecimento podcrá d,morar, se Me Bicicletas _ Motooicletas
-

__ .Peças :e AccessóriOs _
.

Motores e conjlliltos Ge.. �
intermediária e não c produtor. <1 reduzir suas atividades .. Declaram radores à gasolina e Diesel _ Balanças __ Material Elétrico - Rádros - Re- ·1
elevação da s::lál'io minimo, os m ... ' eSses méd'icos que não teem 'ln�is I frigeradores _ Fogões _ Aquecedor-es ....:.. Aparelhos Elétrioos para o lar __

todos seguidos com o ob}:tivo ,�c qualquer temor quanto â doenç" .

Máquinas de Costura.";_ Ute!nsilios D'Omésticos _ Móveis de- AÇo- _ Tapetes- e
estabelecer o equllibrio entre os do Santo Padre mas que. -em tio.. . colc1i:ões de

.

mola _ Instrumentos Musie:ilS _ Móveis' para Escritórios - porcé-
meios de pagamento oi o volum!J ca, estão muit� preocupados CÓln I

JaJ.Uls e Crista:s _ Presentes FiJus _ BrinqueãoS.'
.'

dos bens e SCl'ViÇLiS. IO-das quais a· a tendencia do paciente de jã :COI1-<
queles tem sido dimim.:idos e a siderar'se curado e retomar seus

X - X - X.- X - 'x - X - X - X - ,,-' X -- :8: - :lI:'_ :li: -

I
crescente capacidade <b povo psr.• trabalhos habituais. ( A S A P E I T ·E··R· ·M A T _ II

I- Oferece seu grandioso estoque em . Tecidos, Sedas, LIDho'S, Css€miras - Algo- I O ruDI nu'a'n' '·0-" O'.

N""'ao lutara' D Jap"""'ao contr'a' dões, Nylon e Laisé� �o��çõ� eEA:�� �� ;a�G�::i' I fi
,

J ,'I, ',: '

.

.

��t��t�' �;.r.� L"':"rt', :er.cão di> c-;_.�xArtlg:_ I 'OVO �alr a ruaes·
i O mundo livre: Hotoyama i o !<atal se aprl!LL��2!! Is!. �..� ��,,� !"..o. d;,s � 1.la"·r.Oll •.'3" ""SU'3" Ir··.·.n.·.01,0.:! FOMENTO DO COMERCIO COM A CHINA COMUNIS!_[!A

Resérve com autecedencia seUs presentes tna RELOJOARIA SCHWABE, que � ti (j
I SElI-l PREJUIZO DAS RELAÇÕES COM OS EE. UU�' oferece sempre -

as últimaS nO:vidades ,em .rOIAS, RELO'GIOS. CRISTAIS, POR- §*'
.

1. CELANAS e inumeros outros artigos própdos para presentes. .

- ",,'
" �.

'I' TOQUIO, 11 (Ui:» - o sr. Ichi- tc país a bordo do couraçado Mis..

.

Possui ainda uma moderna e bem aparelbada O}rICINA PARA CONo.

',_ �I�:'TO Batyama tomou po:>,;,:: hoje da IOUri, é o vice-PDesidente do Con- lfECçÃO dr.! joias finas e SECÇÃO'DE' Q'TICA ESPECIALIZADA, bem como

presidencia do CónseIho de. l\-llnis.. selho' e ministro do Exterior do eDorm� sortim.ent.o de armações com aplicações moderilas� .... '-

tros do .JaVão e forn<ou um gover. novo gabinete.
.

. .

RELo.roARIA SCHWABE - UMA ORGANIZAÇÃO
.

QUE QUANTO �'.
:.no que continuará firmemente a�. O �r. Shigemitsu foi dec1arad�, MAIS CRESCE MAIS ,VANTAGENS OFERECE. '. ii
liado aos Estados Unidos porem "crim1no. o !ie guerra" a pedidoda}'

.

RELOJOARIA SCJlW'ABE, DE' OSWAL.DO SCHWABE � .

. que tratará .de. fotWecer
.

as rela.1 Ru.ss.ia•.1ollgO.·' d�po1s dia
. gu.'Q.�• i'

Rua 15 d� Nov. 828 _.'_. Fone 1546 - Caixa Postal 391 - End;
.
elegr.;

..
iI!

-

�LQ "RELOSC_.·HWABE"
'., - .�

çoes comerCIaIS com a China Co- maiS fOl debrada em liberdade imunista. mais tarde.
.• BLUMENAU

.' _SAxNTA 2.ATAlUNx
."

.

A
... _ '.'• i �X-X-X-%- -%-X-�-X- - -

Novas EI..içUcs ",.)mero OI com I) 'bloco

O sr. Ha,toyama foi eleito Pre. Com'linista
.

. G ,RA'FI C A. ,,,43 S. A. �
;mier em substittiiçao ao sr. Shige- O ""re:a.lier.Hatoi�ma aeoiarou 2.

B''RINQUE'DOS OS MAIS' VARrA.DOS E' M,ODERNOS ._ ARTIGOS PARA .��
-

::í YOshida, traças aos esforços con·1
pós tomr;r pos�e, ql e a n;elhór for-

_ X _ X _ X _ X _;_. ·�I..'Juntos dos úocililistllS e dos mem�. ma
ie Impedir a terCelI'2 guerra '. PRESENTES, LIVROS EM PORTUGUES, !NGLES E· ALEMÃO DOS MAIS

bros do pruprio Partido Democra.[ mundial consisw em fOmentar o AFAMADOS AUTORES -- GRANDE SORTIMENTO DE CANETAS' TINTEIRO

ta· .Tapones. Uma das maiores con�; com<!rcio com as Na�ões comuriis.
- X-X' - . .;..... X ._ X ...:... 'I: - X'-

dições, c-.:.ntul!io. que os s'm!!alistas 'I
tas. . ( A S ABU E R G E R

'.1'-exigiram pan apoiar Ratoiama foi 11 .l.land.; aos jornalistas o sr. H!I-'
'. '. '.

.

. '.

a da diuolução do Parlamento a (Conclui na Z.a pllgl.na letra .1:,) parai NATAL os mais lindos e varlad(,lS "presentes, cOmo seguem:

fim de que possam se realizar no� í .

.

SENHORAS·Sedas _.- NYlon _;.., Linbos - Bordados�· Rendões . �••
vas eleiçõeS na primavera proXi•. i.

- e Tecidos em Algod;i& CONFECÇõES: --..:. Blusas _;_ Tailféurs. moo.�nos __::, �

ma. ( A R G A S Saias - Maltr.t>4 de Lastex ...- Shoris . .

.

'�IOS lioclá1lstas acreditam que nes.: . PARA HOMiNS"- pijamas - CamJsas - Schom - Blusões' - Calças
..... i tadól". iaria soZb:ipo aI; egislis. Mas.

sas e..eiçiles obtérão mais d�puta� Para Joaça ..
ba .

Esporte - Roupões - GTavata8 - MeiaS ,...... Caaenuras - LinhOs e'Etc.'
• como· áfortunadamerite. n,ad& �{)

dos que os pO$$uem agora.
MANTEM SEMPRE GRANDE SORTIMENTO DB CORTINAS EM GERAL E

I"
tenho em llleu s�: venha.�.

O sr, Nemoru ,Shigem.itsu. o ho.; Wxprello Blumeu11I1lI. �tGa. ARTIGOS DAS ·FA'BRICAS LOCAIS
.

I citando o PoVp pua que o VeMa" ..

ruem que em nome do Japão assi. Fones: '1620 e 1752
- i ..... x' _;,; x - x -'

'.

'\ deiro' -= muco Çiitador, justificaval

,. nau � r�.1diçãô incondicional des. !
.• : em _todoa .i)s casos. seja Ó IlfOPfia

, ---__.-..:. ��=�=�!a!i=��=�����=���8i'3im==�!i3ii!m�m=�===������ (Concltl1 ll.a Z." P&;t1Ia <le_ C;)

x

mo, ],1 (1Yle:i:liilonai) =e= A
Associa!;ll.o das Donas de Ca
sa, danil.a prossegulment-!;. ã
cam.p2l1lla. eontra o ai.ÍrD.entu
dos pre!:-os, reali:ta.ram maís
uma reunião tfatando da. eam
pa.nÍla do rsetonamento VOlUDb
tárlo. Discutiu.se longamente
a questã.o (lOS'preços da. eaz,
ne. e outros gêneros de pri.
meíra necessidade. Resolveu·se

que nenhuma dona. de- casa

daqUi deverá. comprar carne,
mesmo .eom osso, a partir de

(ConUnua na 2.11. J)t;g. leu-. T,
..

ANO

RIO, 11 (Meridioiuil) - qual. tomarão ,Darte os elemen,
E' bem provável que ainda tos das bancadas: Em seguida
hoje surja aconteci_tos: ao programa �-era enviado .

o
. estudo aos díretoríos reglO-

que, de certo modo, pode-· naís do partido. Apesar de to.
rão firmar ainda mais a das as notícías de que o PTB

candidatura do sr, Jusceli. a.in.d!l não .tomou posiçã-o de-

O d'
• finitíva, afirmam que ° sr,

no-
, go!erna OI' mmerro Jusceli11o. já é candidato do

devera avistar-se com ele- partido. Aürma.se, por outro
mentos do diretoDo naeío- lado, que o sr. Adernar

.

de

na} d-o: Partido, trocando Barres está,' entre: . �,anro?ert
'd" °t d

• da Costa e JuscelIno, adIan-
1 elaS}l respe! o as man!-

, tando-se que est!;s dois nome�

feiStaçoes em seu favor e co· I serão debatidos na reunião do
mo iniciará a campanha.! diret'o.ri� nac�ona� do par�ido
Enquanto isso o sr. João I

no próxlmo dia :VInte e seIS.

G 1 f 1, '. N E' pensamento do- PTB en·
ou �rt � onga expos1sao viar seu pr·� grama mínimo 1.1

ao dIretorm naet�onal do tmdos os sindicato·s nacionais
Partido Trabalhista Brasi- afim de que emitam opiniãe
leiro a respeito dos enten. sobr,� (> m.esmo .

para depois

dim to
.

t do dIretorIO naCiOnal aprová.
en s que vem man en· lo.

do. O sr. C. SOuza Rider,' do.
Para estudar o· progroma PL, falando à reportagem, de.

mínimo. do partido, s.egunda� clarou: sou contrário ,�o sr.

:f.eira realizar-'se-á reunião da (Conc1111 JUt. %.a pailna letra D)

l. PARA·PRONTA ENTREGA

.'"

'jf
.

-

• '!t. .tI
GERMANO

E I N D.

S T E I N S. A.
.

� "'!i'f/!F .....-

B L U M E NAU, Rua 15 de Novembro,
D.o 54 Telefone 1 1 8 O

--- O
BLUMENAU,

"."' ...... .,

I t Cll!slruçãl •do_moro de arr!ÍIII •...
.'

.

liA dlspOSlçao do DistrIto de Porias 1

,Rios e Canais a verba de cincomilhõesl

. ;,.,.

':.1
I
I

, I
ii
···.i

··.i

I
!

.,
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



•

I' � i,H,TERMED.IA'RIA
,I;de Me1.z1l:er e Fiedle� Ltda. sito a Rua 15 de Novem

� bro - 1344 �- fone 16-89, caixa postal. 736 -- ofe

i rli;�e os seguintes negocias para venda:

� Vendo-se diversos lotes de terreno situados, ao

t lado do Campo de- Futebol deI Guarani em Itoupava
J t�ül�ti:�i

,I Venue-S� U!:'i8 casa de mndairn construido num H O T E l
I terreno de 2. SOG nú, Iivre (1;,; enchentes, sito 'no Beco A V I S O

ll:ilQ dn Sul. N';:SB Cidade
J njmt�;g:;'E�Tj�4� �:'i .�.�ng���s ���á��t��l:�:�ct�'l!�� 'f��:' ,

f I
nião no Iccàl e h"ras aprazados, dia 10, conforme constou dos

, VenC;E'-se duas casas de madeira no tamanho de �dH,:Ji::; de convoeaeão (2.a e 3.a) feitos neste j'crnal, ,em vir-
� 0:..:';" cada, com um' ano de use" tendo ranchos, luz e po- tude QC não terem sido publicadas ainda ás referic;Ia'& c�lFu-

I CDS etc. tudo cercado. medindo o terreno todo 40 ro. nícacõcs. ooccrencla Esta consequente de \.)-ITl oqurvoco da
• v

loessoa encarregada da entr2ga das originais, em ;Ft9ri'anqp:l-d,e f.r�nt� por 18 m, de fundos, sito !1 Bua Benjamin ii.s .
_ no "Diârto Oficial do Estado", de acardo com ç que

&, Constanr l'�e:::(l,:�(: di." ocasião. pr�ceitua o Decreto-Lej nr. 2.627, de 26.9.40, em' seu art. 8�,'l - - -

I e que ora .:'stão sendo reproduzidos ln�ís abaíxo, com
..

retif1-
,

,

ii: h d cação de d·:.tft; u-ansfertndo a convocaeaç .da 4'5s�mbtela Ge-
I� Vende-se um Arrnazem de Secos ta Iv_ol a os, ral E::,;traordfnáJ:ía !Jara 23 do corrente.

. , I1 cibatcão frigorificG, instalação bou etc. bôa freguesia. Blumenau. 9 de dezembro de 1954 .. ' i
! "'+ tr' 1 � '.:f �

,

GUTAV FRANK, D-irE'tor_Pr1;;iSidenl.;o. I

f :_." ...0 Ui) cent ü (...es L8 e�(d:_ -

H _fi T r: l � E X 'S •. Ah
II'. Vendese uma caminhonete Furgão Marca Ford- Jl} I: K

" I
� 8;;11 ao preço de ccasiâo. ASSEMBLEIA GERAL EXTR.AORDINAR.IA !
I 2.a COllvl}ca�ão If

Pelo »n-scnto editar ficalll convídadcs os senhores acio-�'-�-�-�-- .��--��---�--�--
_

A I G
��_� ,,;,, ���,_,. ...._;_�_.., nistas desta sociedade, pai13. comparecep'm1 à ssemb éía e_

i'��-

1
ral Extracrdínàrta. ern segunda convocação. a realizar-se no

i ��, t\ P R I E rt. .i D E D E ESQ li ! N A dia 23 de dezembro do corr-ente anO. na séde da So.ciedade
I �. fL 'ti 1lI .A

Dremáticu.Musical Carlos Gomes. sit.:,. à rua 15 de Novembro,
i

I
às ] 7 horas. para deliberarem sôbre a seguinte:

i.'
No ponto mais central e comercial co bairro da ORDEM DO DIA

i Velha, comnreendendo C8. de 1.100 m2_ com uma ca- I Ji Ré,tificu{,'ão e aprovação do aumento de capital de Cr$

I sa de 'material e amplas depenlencias de madeira, li- I '
3,1J{){).OOO.OO [,ar;l Cr$ 4.500.000,00, autortzado, pda

AS-Il-II sembléío GEral Extraordinária de 17 de novembro de
, VI€.' de enchente, vende-se inteira. ou parceladamente. l :!.953: Produtos Alirnentíciosi Nelíde'Ltdcl.I Informaçôes com Obermaier, à rua '7 de Setembro, , 2) .,\1t-=ração pardal dos Estatutos S'?c!ais: .

A xa Postal 11. Joinvi1e

1.1566. llésta. Telefone 1198 31 Outros assuntos de ,íntere�,;e SOCIal relacionados com a lf.--iIIII•••--------- --- -ilIIIIlflí·matéria da convocaçâo- t
Blumenau. 9 de dezembro de 1954. I - M,' -----����,�--��,�----

-

GUTAV ,FRANK. Diretor-Prei'idente.

Antigla firma, sspectalísada em brinquedos; de
São Paulo, procura representante para Santa Cata
rina.

Pede-se ofertas detalhadas
jornal.

"""-- - ::HWffq;""'*ZfW7'�W##"#A.r$*'�..wwA>H;.��:·
� � �

CEBOLA 'S1At.'• EM"!EFlOCO$
ALHOEMPO r:

:Representante:
Ltda,

Rua São Paulo, 1922 - Caixa postal, 599

toupava:5eca Blumenau - Sta, Catarina.

Raffs e Cia. Ltda. Caixa Posta], 29
Florianopolts

Cai-

{EM ORGANIZ1\ÇAOJ e

Aviso ROO subscritores
Asst'mbléia preliminar de constituição

Ficam convidados Os senhores acionistas d:, ca-iital 30-

cíal da "CORESA " Comércio e R.enresent:tções S. A., em 01'.
gan izacão, para se reunirem em assembléia' 'geral, no próxt,
mo dia 18 de dezembro, às 15 heras, no e5critório da firma em'

orgaJ1ização, á Rua 15 d:�' N:Jvembro: n.o 1495 3.0 andar, neS-

11<:\ cidade de Blum-enau, afim de, na forma do artigo quinto do
decreto_lei n.(I 2.627 de Z6 <de setembro de 1940, nomearam

,
cs peritos qU2. procederão á avaliação dos bens 0�m que será
realIzada parte do capital soci.al subscrito.

Blumeí1!.nt. 9 dei dezembro de 1954.
'

I
.

Rudi Nebelung
Frieda Neb:;lung

, Friedrich .J. G. FiRcher
I Fundador,?s.

� "

p
a detizacão de suas resi· I
dencias.

>

Assim esta�ão !
cooperando para um

BraSiljmaior, pelo valor de seu

povo e peja qualídade de I
sua raça.

F O R D
·PEÇAS. LEG�Il\1AS
C.'II< do Amertcllll..

A
Qtu:� ir50 Ctllll1lrimentâ_lo e entre

.

;Hr_lhe unlU 'l�mblança destinada

à sr'L Ca,fé FilhO, cornemor,ativa da
sua prinleira vi5�ta t�ficial �u Rio

1Grande do Norte.' Será inti!l'prete
"·des�i Il]afJlfes�aç'[tO a sra. P�lnli�
\Va:�tle.rlei de Fr'anç-a. qu;:> furé!. e!l
tr"ga de ilIn �ll>um ccntendo as as-

,

da� senhoras e senh\)rit:1s'

Artefatos de papel e pap.elã0, cad?rnos, CI3.dernetas;
carimbos de bOrllflcha,

.

cartonagem, encadernação, pauta�
de pa!?e} (tipo sanfçna) com ímpress&o, e Ti.

p. Indusfriai.'i.
s� Av
lfo'lembro,

'_
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·2.655 QUILOMETR03
POR HORA!

A Companhia "Bel! Aircraft
-"-----------

"l -----'_._--------_....---:-------------
------

_-_. -�-_._�-

.:" t

'.

o T I CA

s cu S S E L
(UIICI ESPECUIlISIDIJ

R U A 1 5 D E N O V E M B R O: 1436'- T E L.: 1 685

I
t Caixa Postal, 759

. fone 176B

Oorporatfon" anuncia te: entre

gue .ao Exército do 'A11 ameríca

no; um aparelho com fuselagem
do tipo "X:-il.-A", cujo prototípo
atingiu• ..:lficialmente,:a velocida

de de 2.655 quilometras por, ho

ra, voando a uma altitude de ..

27.000 metros. O aparelho est:i;
atualmente na base de Edw:u'ú!,

'

na . Califomãa.

ESPELHOS, 'SIMPLES

MODELADO. e

ARTlSTICOS

FAZ O. "BARULHO" SEg

"v.rsIVEL"
Uma revísta editada pela So

�ety of British Aircraft Cons

truotors (SBAC) de Londres, ín

forma. que a. Salforà: ElectricaJ
'

linstruments construiu, um "51.ec
trometer" capaz de converte r o

som em "foirma visível", num tu

bo de .ráios catódicos, de f':Ima

que o "bairUU.) é visto como um

"bli,pu de um "éco" de avião na

tela 'dO! radar.
Para as festas de Halal que se aproxim.m, a (ASA BUERGER co

loca a sua disposição, o seu' bem selecionado, sortimenlo de ta
semiras, linhos e camisas, bem como, as. ultimas criatões em 'teci-

,�

dos leves, tomo sejam: Nylon, Organdí perm anente Paramon',
Rendas, leres, Failes e uma infinidade de outros artigos finos. CA
SA BUERGER - Rua 15 de novembro, SOS••

AS DUAS MAIS NOTAVEIS

FAÇANHAS AEREAS
DO ANO

'

O presidente dos Estados trní

dos entregou o TroJ:1-u "Rar

mon" ao. comandante Charlea

Y€-'lgCT, por ter batido ()I "re

ecrd" mundial de vel-ocidade, e

à aviadora americana. JacqueU
ne Cochran. primeira mulher

piloto a transpor a barreira do

som. O Troféu Rarmon é -::0-

l1hecido e c oncedído cada ano

110S aviaklores que realizaram as

mais sen'Sacionais "perfol'mo.n
ces" da aviação mundial.

PROJETEIS TELEGUIA-'
DOS .x BOMBARDEIROS

4'São atualmente preparados na

Grã Bretanha projeteís teleguia"
dos, propulsionados por foguetes
e capazes de interceptar hom

bardeiros que voem a. mais de

1. 50'0' quik)metros horários e em,

altitude de, até 20.000 metros" -

de�JIQu Q sr. G. W. H. Gard

ner, 'diretor geral dos survlços
de pesquisas do Mini'S�ério do

Armamento da Inglaterra. Escla
receu Gardner que êsses proje
teis atíngírão. a velocídarle de

3.200 quírometros horários,
rão controlados do, .5010 com

auxílío de aparelhos Eletronicos

e <;JS fCfguetes com que serfio e

quipados funcionarão ·com C·.II1'

bustiveis só!l'dos.

PREVISTOS GRANDES
NEGOCIOS PARA O

"'-

ANO DE S5
NOVA IORQUE, 11 (lJ'P) - Os

economistas norte-americanas es

tão prevenôo grandes negocios pa

ra 'cinquenta e cinco. Assim, o pre,

sidentl,!
,

da Studebaker Pakard

Corporation declarou que sua em

presa espera numentar em 10 paz

cento SUaS vendas de automóveis.

Entretanto, o diretor do "Journal

cf Commerce". dr. Luedicke. de·

clarou que enquanto não se tenha

Um meio de prever anteeipadamen
te o número dos desempregados,
não se pode predizer o desenvolvi

m-ento da economia nacional.

. l'EÇAS LEGITIMAS,
Call,ll. do Amerieano eLA.

·Rua 15 de NOVembro. ln
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'TODA' MULHER
.

quê '"

• não tsnha passado atatde.D':ez"'" rnlnutoStranquilamente em casa, a

" -�-

"FLORD'"

i Ac!!!�õ�! F�N�; P�R! !!��s
1 Rua 15 de Novembro, 592 - 1.a andar - Blumenau- S�C.

1-

Se quiser, pedera duran
te.o repouso aplicar sobre o

rosto, primeiro bem lavado,
uma mascara de beleza qUE'

do

com um

. .....l

-� ..

'

_.:'·;lj·�:):·�;l··,':; ( Couro
f.';:,'::i?f,iÍ:;1l,j:: I Não obstante as ' mate

I rias plásticas sintéticaS In-,

I vadam catla; vez mais .. o

I campo do arranjo Ç[acása,
,. ..-:;.n.�1.1 .\:;:;"�. o.' ...c•• -e ,C'O.,J..O."-,.C' �1Iit"";íC.Qlt<l"'::"'O.O.�O.�JSGeíJ •.:l.OfiiO.C'l,tJ.o.a.,.•oar::;.·..I.CI.;r,;"o.c.o... I' {) couro mautem valídamen.:o�'--'a'J"c•.•-, •• , .• ' J"-_" LGI' \ ...

·

.•r;.o.r..f'( '.r.,1"'-:" ;,lO< .00000·",.''::;.Q-.oaa.a.Q.v.a.OIi'O''Q",J.(l.a..o.Q.('"�.I.,J•••• _O<lr;,.,r ,

� n ,- fi
te as. suas posições. De. fa-

� ( A S A DAS MAL A S I to, ainda ha muita génte
*� I que prefere as cadeiras, as
�� D E I d B h d "� portas dos armario� fór-
@ e wa o em ar t bradas 'em couro: E os

-

lia'; ,

� � mens apreciam mais, no

I Oferece para as suas compras de Natal o seu mais P ; se'u, escritório, em éasa, os

licompleto sortimento de artigos de couro da praça, I'
safas e poltronas de couro.

I�como
Malas Pastas Bolsas Carteiras Cintas Bolas � I O couro empregado nos

�� .' '." , , , '�móveis é do tipo "esmalta-
�Artigos para VIagens e Esportes. i d " "'t'��

, o , mas e sUJeI O a encres-

�� Visite hoje mesmo nossa loja comprando por fi par-se. Isso pode ser eví-

§� -
-

H I tado distribuindo uniforme-

I ��Preços de Fabrica, á Rua 15 de Novembro...,.... 1336.
.

�� I
mente sobre toda a superfi

�. � : cie oleo de rícíno que deve

���������������������������__�-�!!��������:_��.�...:!
�

.....OO'lllO.O• ._'14IO.CftoeOOO.D.a..oec..>:I.�O'O'O'�O.OSO�OllrO..a.o40.090.0.01llOfi10.C.O.O.beoe'",)1lo.o.OIfo.- �.. •

'
--- - - l fi' ..0.(j.ú•.:h.:-, ..O.f)4iO .....60.l)tI�.,Ú..J1tO..O�loIII9"o.aeo.�.O.""'PéQC::i.00.O•.:J.,�;e:O�Q�c,!,o.O.O�_�O.D....O �� � ser deixado pelo menos li-

............. , --�!
, �;ma hora.

. P I As manchas �ão tiradas

� pano molhadP'; �m agua
.

sabão somente; não use ben
zina ou gàsoHn� porque ata
ca o esmalte. Este trata
mento pode aplicar-se tam
bem ás imitações de couro.

ISARIA
Pata presente de natal somenfe

KANDER

Rua 15 de NovembrO, 1105

MARCA DE GARANTIA

t

-------,�-

�--:'-

)) i;
/, I,'

,'o .'

.lI -

\
I'
.,

(ARGAS
Para ,Florianopolis:,�)�.;�

:.!

; . �'
"

.

-,

):•.
�� AHtl,� seguidos di' ri;_7D70;;f}

treinamento, dtí'; (i'; artistu li

...;.,

rs-sistênri«, [I» d/;íliiiad;; t"

prE,·j,.1I0, �.i1l� constituem " Sf'!!.7'pilll

.la» proexu« f'lIJUI:PS .Ir:

pt'{H>(J(·tli" a admiração e u

apln uso da" multulúe»,

Os ilnéi" ih' pi�\[:i II Pi:d'eet Círele,

cujas lja;dit]arle;: til· l'H:,}j"tê!,Cl:t

au des�;a"ll', l'if'7'.lhi!idude
P lll'peis;w - tcrnaeam-os

-,: I

espf'f:iali7.ill;ÜO: mais cll� fil) H,1If1t;

ut' pesquisas, experlêneias
e aperfeii;oamento:; «oustuutos.

(Is tlll{'iK de Jl,j,diío l'l'r'rpl't Vil'(;le

,,:10 agora Yab,"il'adiJs no Brastl,
sub us mesma« j"igi,l"OK:lS
t'S.l\8(�iI'kll(:(ip:oi ljll!' II", tomaram

[tllIlOilO:; eru tOÜll li munuo!

t

ClI/JlIIH'" • J[,wiÚf';o. ti" �;(lnt() Andl'ê • Estado de S<1o Pau/o' .. Bra8U

l\u'riTiirÍ<l (,'Plltra7; .-1vi'liid" 8aD JoliG, 1086 • 4," rrnr/,u • Sala 402

Tsl ..jon;;' ::I3·5U24 • Ende'€í!Q l'elli!,{lnijico ,: COPECA S • Sal:i' P"..tc

� �#' ,./,. -.,.

/ Lugares
-

escuros," COJl'.lO .

atrás. de armários. são

e ,préferidos por mosquitos
(pernilongos, muriçocas).
:E: melhor usar Néocid
LíqúidO,.Q.ué penetra em
todos' .os cantos, mata

imediatamente os insetos
'c .possui; ainda� 'Um cheí-,
to agrad6vel�'

COMPANHIA fABRICADORA
-

DE . PECAS
'"'
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Encerrando seus prepara- tualmente sucede, deverá o nhã, na C!1:-'íial do, Estado.Uvas para o compromisso ensaie pr-incipiar às 17.30 sob o patrocínio de "A Gaze,
que o espera na noite da horas, soba drrecâo imedia-

la F�Y)orti\;a" e organízccão
- da Fédêração Atlética Catar-i,próxima qiràrta-Jeiéa, --'COl1- ta c o técnico Félix Praun.: nense. entra preliminàr barrt.tra o Atlético Renaux, tr í-. -

ga-verde da Corrida de São
campeão da LBJi', entregar- jl _ � t!�ul? �� estímulo con - Silv:511'e, qUe indicará ore.

s
, ",- --, i t't 1 d E eerl.; II li preaidencía da LBF. pn ,l'ntante de Santa Catart.se-a 11_' '�91:l pe .-

L u ar � '.: ao Améi-ica. nóvel agremía., 113 fi tradicional prova da noi,C, Palmeiras, amanha a ,�iio sediada nu Bairro dO' iê de aI rio CDj'J"':llte em Sãotarde, a rtgoroso "apronto' Garota, ,a:,wl'JZuÇi'io par.� 1_t;- I\mÍ:J
, 'de conjunto no estadia da V;'i�.3 f1�l1f. n<: smch� d� Ni� p,orla di' 1 üü :nlelrt!'l jn:.f'i·C_AI

"
,- -

D-- C' teroí, esta i,Ij ue, .tÍl-.,cn1t· VPl nm .se P,;]';] pa rt ieipar fi.1ameda - uque de .aXlas, tor-neio de Fut�b21 já que é c;ompetiç'ão que daqui, (1 pau.tendo por' "sparríng", como (k;;ôjo dos dil'igent"es da cltâ-, co 1,"1-;\ lugar em Flf)rlanopo�"..IIIIIll .... lde ccstnme, o, quadro de as- da agremução Inscrevê-Ia pa, Iis e cujo provavel vencedor
pírantes ,';J ::t dJq!llIt� l�O_Cnmpeonato da p ,; fundista 'I'eodoríco F.:=l'-

E t
'

ld i Segunda DlVJS3C na tempera- nandes. Este atleta, que 1'(,.,ªtIUillílnlillfUllilllflliffíllllfilll11fíIIU'11111111IUllfl�IIIllllfl!,IJI!IIIII(�II..._� -rel'Ilnaraem'bl?eSnteesdmaemraal'sll1aObS da de H/55_ presentai-á 0. C_ N. Riachuelo,;'
_ -.. '

, ',- DivE.l'SaS equipes elo futebol entre outros ütulcs, ostentaE

V A' R I G::
sofuta colnfiança e otímís- menor da cidade e de outras Os que abaixo relacionamos:= :: mo com relacão à luta Iren- Iocalidades vízlnhos a Blume, Campeão do Centenário de:: .

- 3 te' ao elenco' tricolor brus- nau tomarão 'p�rt" na inte�e�� São Paulo (10.000 metros)::::: '
v-

-
_ , sante corupetír-ão futebol ístt., 1'9<.:: rdísta brosilciro uníversí,,-E . -,-," . c-c -' -, -

,

<, § quense, na noite de 14 do ca- de hoje, no Bairro proletá, tárío 11'1 mesma dlstancia e
-

II G O R, D T. rm,. M 8 E .M
' :: corrente, quando os joga ríJ; entre el�'3 0 ,Amazona�,

I s,ampeão
paranaense d.e 1.500,II li - A ' �. dores' que vestem a tradi- Pregresso e Nít.z.roi, desta Cl- v.OOO. 5.000 e 10-000 metros).': '-' ai [aquet d Campeão ciade, Frigor de Itoupava A largadi da, prova .

desta
-: eron "J< -Ó, ,. ,a _

io
, _ Central XV de Outubro e. manha, na Capital. Vai SN

A,
"

Q,:S:" t.:"'\Ot AI'NG'.t:::\'S Ê_- ,dOdC�l1tell?a�alOd'- ar:oltS'ma 34°1'- Tfmi1sa de �i1dt'Jial, além, é eb.jrl!lrla 33 9 horas,
. U fVJ '\,..;,I _ :11� a mg ort

_

fi U 1 a .a roo (o COIl]UI1 ') americano -

I
-

li' N U N C- J E Diª ,fel�a, t;�tarao por todos os
.� S T ... O L H A::: -meios 11CItos ao seu alcance Vai ser disputada ('-,ta lna- "IJ ,. , A &'

N
. - ª

l'registrar sobrt;>: O team dé
P,Q ra O arte ª Teixe,i.rinh� um triunfo d� f Ar B R-I ( A

.

D EFR A R T E F A TOS::: excelente marca,
.

que os

em: Joinvile, ª- teábil1t:e tota1mente ante a _J) E' MEl A • S G. O f f E NEYê "farroupilha".São Paulo. _s :' A;�rá,Úc.a .coletiva de a,. Especializada em serviços de niquelagem e cro�
, Jf

magem de peças -até 1 metro de comprimento, comn,'O' �, manha péde a direção téc-
cobrcaci'ío alltecl'Oad!l _ Aceita servico em flrande es�::

.

K =_ nica p31meireIlse, p'ar ni1S�
-,

'.

' cala, para indústrias - Execução rápida - Solicitem��::::s:������z;a:;:�::::::�%':_��::::::_��::E!.ri ;;(m!fI!mJlmml�mIlUím!mHmmlflmmWl!mllm!1lI111111JllIIIJIlI111t '50 iilierméÇiio, o ccmpareci� informacões,menÚ:i de todos os plaiers �

C' P 1 16
-

- Rua Barão do Rio Branco. 301 - aIxa osta,,efetivos' e suplentes vincu· '

Fone, 229 _ BRUSQUElados uó Clube,. Corno habi� �!

1!!!b I &rõAlf ;:;;, "a,ª"", ;. l &1111 te

- - �----�- - � -� --- - �- - -_-- - - - - -�� ..._--�---_._-----

A. NAÇAO

( () H T I NUA R Ai

tapetes, etc.

-

-

::::.

cora

. I

sCj(�iona) melhor _ menta �.sêr intíOduzid.o n,) campo d' '- ,'fI-

üusfíveis. É uma çesclino feita s::b macloid-:J f:.':m' o .sc·· . -"o

porque foi preporadCi e:p<:ci Irru:;n,!6 poro Cl'i c:Jr,c',- < ,,:e

c:1ima e tempermurc 'do Crw:;1. (j..l'.ti. pelf!l;,c '!� luJKi,. _, __ !II .. I.i'.)

perfeito, _.e. seguro ÚD lf<ê:Ú, maleL

i

!

!
j

I
I

l

I
\

I
l
I
I

.1
I
,

, I
, I

1
I,

l.f.M. - o novü tmprov&d Texoco Motor Oil,":'.' (, r,"; r'1de
,.- .- t·,',-

pelo atorrqdo' proces&o "f'ufÍurc,J" q,lle 05sec Ui o '_' pUf, Cu j,

óleo para \J\\� ,no rn9,�R! de q_uqIcl'Jor co'-r(. ,. 0 ·.�a, Ó:Cú Ião PFIO

toi agora incorporado lIm aditivo. e�pccL I ir ibidor da d�,,

• _:.' --' • � • �. • >

gaste, oxidação e corrosão\ qu'? p'olonga- D vida do seu ror.

for e lhe, garante timo IUb,rjfieor;ã·'j idear.

o P R E ç O " M. E, S M O

AMEFlICA) LTO. 3RASIl

vaI. Se' o. inverso se der, isto
'é, pender a vitoria par.r o on ,

z _- de Juarez, bastará ao mes,
l?:1O uf empate na contenda
frent,e ao Operário, para ga,nhar invicto o torneio ofícíal
da temporada,

-DIVERSAS NOIIC/

Veja ti que a BENÔIX tconomat
faz para Você:

t A'lJTOl\1ÀTICAMENTE, enche-se
de -�gua;no seu ní�;el certo e tem

peratura adequada. quente e fda.

2 AUTOMÀTICAMENTE, peja sua

lI.ção 'agitad-ora, lava suavemente

sem prejudicar os tecidos.

3 A�TOMÀTICAMENTE, eSVa�i:l�

I:e para enxaguar, sempre em água
limpa. 'uma ou duas vêzes, à SUl!

vontade.

4 A.UTOMÀTICAMENTE, ances de
cada renovação de água, extrai Si

água da roupa, peJu novo e pateu·
ceado processo a vácuo.

... e mais
estas vantagens t

" !lfNOIX reono",al nau

lIecesslta fixação CIO

801.:1 lIem lnsla!oçõo e'psclul.
Trabalha com qucllquer
pre..ão de água e basta

Hgáwta em qualquer fQcrn.l-":a,,

para que fu ncio" ..

com tada efieilinela,

BOLSA flEXíVEL DE METEXALOY
fa'e.nte

-

exclu," 'vo do BENDIX, gor-an�

tfdo� por � anos - qUE:!, em !HJOves. Ino

vimenfos o vócuo, tiro a água da roupo,

depois dQ<enxCigvada; '4m amarrotar,

�em.quebror bolõe5, env�'vendo SUQYe

,Illent;e 0: te�i?OI nurn; processo que: eH ..

(Dine. � .prejudicial e (lnH�uQdO. �"rÕJo"'.

.

DEM,)NSTRAÇÕES filÁTICAS SEM COMPROMisso!
-

Stondard

�ASA DO AMERI(
SECCAO DOME'STi'Çi\ '

Rua lã de JS ovembra, ,173 - F Ó N E
ASSISTENCIA MECAN1CA
NOSSA DlVIS/i.

, .

I
,

,

I
------- -�---�-,
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Villrlosa iniciativa artistica"1

Revestiu-se ue am�lg exild a Doite de
.

arte �o Joveoalo dR Cora�ão de . Jesus

• VULTOSO ROUBO NA. COOPERATI'V".a DE
CONSUMO DOS TRABALHãDORESI).A;II

Trabalhadores da firma implicados no furlo .. Apreendida grande parle das lI1ercadorias ..
da DelegaCiá: &girJnal de Po- -i�lrto, o inv�tigad<:r Kurt na Cadeia Pública desta ci- quantidade de

mercadoriasl
Na D.R.P .. foi i�stauradO',

.lÍcia, .l:eno.o J} respectivo titu.., I saiu ao seu encalço, conse-J dade, f roubadas, cujo montan!e a· o competente lnquérlto, para
lar, de1�gado J:oã{l Gomes, de- guindo detê.IO' perto de In. As diligencias continuam, tinge a dezenas de rnilhàrés üpurar. �s re�onsabilidades
terminado que o investigador datal, ocasíão em que conse, tendo sido 'àpreendída gronde de cruzeiros. dos ernnmoscs;

.

Kurt Laurentíno proc�desse guíu apreender' duas malas
.

às necessârías diltgencias. As cheias de. peças de fazenda � --��_"""';""--------""""--""'--'::"'--"!"''"'''''''''''''::;;>O---
prim,eiras suspeitas zecaíram Preso, Guilherme cOnféss'od o
sobre os empregados da E. delíto, denunciando ainda .co.
L G. M nomes, Guilherme mo comparsas, 'Paulo Orlando
Souza, ,Paulo Orlando Dee- .Deschamps e Orlando Keller.
champs e Orlando Keller. Ciente que Keller l-e.$idia em

.. Iniciando Ias. ínvestâgações,' Brusque, 'para al! se dirigiu·o
aqu.e1e pO�cial. deu uma bati. investigada):" Kurt, sendo :!le

I da n(l resídencía de Guílher , Iíz na sua diligencia, ao pren�
me Souza, à rua Amazonas, der aquele meüante, em po-,
onde encontrou diversas .peças der do qual foram apreendi
de tecidos, as quais foram a· das algumas peças de easemi,
preendídas, Informado, que ra, roubadas em diversas la. -Ó.

• •

.'
••• •

:;
Alcançou o mais feliz ext, va. dade e visível Interesse pela parte do roubo achavàcse em Ias da cidade. P.:mlo Des- Continuam intensos' os pre- los Gemes", com o fim de co. de. que os festejos. qU'i! ence��

to e brilhantismo, a noite de A participação dlls Bonecas sociedade local e cujos resul, poder de Guilherme, que to. champs tambem foi preso, pa.rativos de .ornamentaç
..

ijo dos .me.m.orar .condignam�n.te' a, r.arão. as. festMda.des ...• SOCià�;S.arte levada a efeito, sexta- Vivas das Nações, nos seus tados publicaremos na próxi. mana o rumo de Rio do, Sul, sendo. todos os três implica- salões da arístccrátíca Socie. p�agem de Ano' Noo.vo, �a do Carlos Gomes, e�te ano, f":'ft:ira, às 20 horas, no palco do numeres apresentados;

consd·1m:.
edieão, onde iria vender o produto do dos nos roubos eneàreerados dade Dramático<-Musical <fcar_11n?lte

de 31 d.e. dezembt.
o

•..
sao

I prese.nt�
p

..

ez

..
s.P

..
ectl.V.as.....

b;t{i,.

....
-Cíne Busch, peh Juv.enato', tuiu a atração máxima da noí; ---------:---�--------'-'---'-- ---;;-----'---'-----'-_'_. ....c:... �_'_

.

..:..___'___
.

_. dignos 'de aplausos os esf0r� tante anunadoras, .tanto m�is.,
Coração de Jesus, de Gaspar, te, empolgando vivamente à - çoe envidados pela' Comissão I que o Interesse dos s·JCiOS se
cujo acontecimento artístico grande assistência, que ficou

1.1\R 1-' p. d. 1:)..
. . • . • ! de. Festejes do. Simp_atico gre"' monopotísa

.

em torno. da <vÍI�-
mereceu os mais entusíastícos bem impressionada com a in. II ea 1ZoU o Q re O·n1zett '1 . mIO, sob a or1entàçao do sr .. da da famosa Bandipha do
aplausos da setcta e numerosa teresannte 'lpresentação.' ,....

-

i' Adolfo Hass, que vem tenda Carlos GOmes,' oe Novo.Ham..
assístencía que enchia literal. Os demais números de baí- I

.

.:
. ...

.

a r
, ficiente colaboração _

da burgo; Rio Gmn'de .d6. , Súl�
mente as d.ependencias daque, lados apresentados pelas· I'. 1

.

1 ·.1- .

.. .'$rt..
a

..
Jurandir

.Ma.r.ques
Viei

.•
conjunto es�. que·.t�m. SidÓ.it!-.loa �àsapg�lí��ver����enauense �f!ad�asJl�e;��djdodc���f� I �O m·l" ag're ·dQ m·.u· tI"p... 1.0··aço""'"o. I' .11 g;t!�l���e��c�:ri��.�,:es.�.
vo de elogiOSas. ;i:��f)::�não l'egateou aplausos e sim. de Jesus, também CO,l1'saram a "

.

.

�o(lDeraca,.� des.mteressada d·�
patias a todos os participantes melhor impressão, nada' dei.

'

.. ,
.

I
Ladislau, que .!Jaz à disposi-

d':2 esp.etáculo, qUe teve um xando a cksejar quanto ao seu TAMBA.U S P I IR t t f h d
. ., ção da Comissão·de F-estejOs

cunho bastante expres'sivo e desemn.�nho. ..
..

� , . au o,
.

,;

I
manen emen e ec a a a (MerIdIOnal) - F�la�d'.) _a que em gr:upo � quatro todos

, -�s recursos materiais
impressionante, corresponden. F' -1- t' 1

(MeridIOnal) - Novos mlla· porta de sua casa. Enquan· respeito ,da m?1tlphcaçao sentavam a mesa para o n,�c('SsarlOS !:"ar:l � m3.is sun-
do assim à intensa espectati- ,.na I�OU

d
o espe �Ctl�tO'1 da: gres estão sendo atribuidos to isso continuam

•

chega:"l� da comida, re.sl zada pelo comerio e só· depois qu. a .. t:; :·5a orblraentacao d_:.3encenaçao a peç.a ln u a a
. ,. ,

'
.

d D
.

tt' dA·
..

. .• .

..

e 10es qUe anresentara c

CONCORRIDO "ESEMBAR "Entre d::is corações mater. ao. padre Domzettl Lrma. ao romeirOS as centenas a- pa.re omze:, ..ona. n.:
I tendi a todos verifIqueI qUt aSp'�cto origlna1i:osirr1o eii nos", com a plrticipação de Além da cura de um cego o qui. gelrca Costa RIbeIrO dlsse't··du�s� panelas, de onde tJ· to intere3sante,

QUE DO SR. CAFE' FI-
distintas senhoritas da socie- sacerdote tería multiplica- TAMBAU S. PaulO' 10 "R�cebi trin:ta. romeiros (Conclui na a.i.. paginA letra. II E's aí uma rr-va cvidem�·
dad.� gas:çlaren'5e, que foram . .

n

' ,
.-------

muito f,�lízes na seu desempe- do. a comIda para allment",-

LHO EM NATAL nho.· ção de trinta l'omeiros, e

J.�
. .

Evid�ntE:men�e,� . fl?i mais curando ainda varios para- §,
Q ". -

•

.

uma v.I�GrlOSa !n1Clahva das líticos e mudos. Há ainda a
�

A R T I G O SNATAL, 10 (Meridional. -. O abnEgadas lrmas do Juvenato ..

1
. -

d
. '.i.presidente Café Filho, acompanha- do COD�ção de Jesus, que sei ,aup o aparlça? o. :r;roprlO i n1ido de numerosa comitiva. desem_ hOuveram com muita inteli- f padre que terIa m�nlstrado : � '.

.

barcou nesta capital às 18 horas.

gel.lcia
na organização do

prO-I'
a extrema unção a um en'

! i Chocolates, conservas, enfeites para docesFoi concorridissimo. o desembarque grama.
. _ ferroo ria cidade de Var. �il .

do chefe do gOverno, tendo com- Como VInha sendo preVIsto, dp2l'ecido ao aeroporto, alem de to- na vizinha cidade de Gaspar, gem Grande, ao mesmo �� nozesr bebidas etc.� das·melho·res.fabr'lcas··das as altas autoridades federais, t,�rá lugar hoje, o solene en-
I tempo que orava com inú� � •

estaduais e municipais, incalcula�' r. t d" d f
,.

h d A
�

c�rramen O O c'_ncurso . as meros íeIS na ora a ve·vel multidão. Depois de passar em B Vi", s da NaçÕEs'
revista às tropas formadas em con- oueca.'>. _Js. .' Maria O vigário continua

j;!om a elelçao da RaInha, cUJo' . .

1tinencia, o presidente Cafê Filha aconfedmento está sendo a- recusando-se a receber os .'
.

.

.

rumou para o centro da cidade. Na
noite de hoje o governador do Es
tado oferecerã em palacio um ban.

quete de honra ao primeiro magis�

itrad:�����s senhoras 011 DO RES�RYISTI NO 23- R.I. .." .

... .... '.�..,... , 1!�:���af:[rO;;��tra�!umd�NATAL, 11 (Meridional) O 'Ru M
.. � I FI' '.

.

p'
"

t

32.0)'
Ferro Santa Catarina.

presidente Café Filho receberã em Em �cmena?em ao Dia do',� Hasteamento d'l B�ndeira a a areclla OflillO eixo o, �
.

,: Com esta será a segundaaudiencia especial no Palacio do R,eservlsta, cUJa. passagem eS- Nacional oe canto d<l Hino

Na-I
'

.... ,: .' . 'iI
.

t htá pro?vista para o próxbno cional' às· 9 horas'-· Come- (D ·f· .. ,

·H·' ,." ·I·S··' ,.' b· I)'
. yez que o us re amem

�:�:,o'a:sse�ho���as :ase���:::'� dia 16 do corrente, o 7om.
an- re.n.é!a' na

.. A.1?lDeda, Duque
de e ronte ao osplfa. anta za e·

.' P.;�bliC.? ..

v

.. �1t.a .es.t.,a. C.Í.d.a.
de

...do d,o 23,'Üo R- I. or�amsou o .caXIas, frente aO busto de0-·
..

,
. pa prJmell'a vez .que aqUI(Conclui na z.a pag, L-etra A) segumte programa: as 8 horas. l�vo Bil!!-c, pelo capitão

_ Hé�- -

"

... .• •

'

e:Steve,.· como deputado" Ia-

��t'oo��!ard;-il���;caÍsao9,�� � P r e ç o ses JI e c III S �!a parle da c(jmis�ão. de
heras � .Jogi) .de futeI:0I en- *§ . parlamentares ,que. IJercor-tre um tlme d-e reservIstas e �i

DESCON OS
:..',

R· 10 ES réu o Vale do ItaJaI, err
o Regimento, no Estádio "Ge- �� ..

. T PARA·· COMP. AS MA R villgeni de estudos�neral Dutra"; às· lO horas - �� .... ..
.

.• , ..

.

..
�

Concúrso de tiro - Pistola � .. . '
. ..

' Conforme Ja dIvulgamo""
·ou r.evo.}v.�r para oficiais e i� E PARA REVENDEDORES· (, Chefe da Nação desem-
aspirantes a oficial - mos- �Z

... . barcará no aeroporto de
quetão. para cabo� e sold',1d:::s �� ;,

......:
..

..
,

• ..
'.

.." "Floríanopolis
.

na tarde de
reservlStas. PremIos aos ven••� .,.���'!lO��'li.�, .

....:....;
.

..;.. ..;,. ..... .;_._:___.......;_..;.__.;;_� _

c·"dores; às 11 horas - Lan. .

- --�- -

,..

���1.��bFJ!fJl�:a�� 3 preciosas vido�B ja ar
nal.

Itajoí-Açú neste fim
- "ecapllalaçãl dls Irês la.lltaveis registras vividos

De uns tempos a esta ·parte; d'l Cooperattva d·e Consumo

I
quanto ao desaparecímento de

os diretores da Empresa In. dos empregados da mesma Imercadorías do estoque. de Ia.
dustrfal Garcia vinham sendo Empresa, qUe estava ocorren- zendas. Imed'etamente, o ia.
notificados pelOs enCarregádoJ do qualquer anorI}talidade to f:i leyarlo ao conhecimento

- ----,-----

do país, V. 'S. encontrará na

Sabe'se que o sr. FrImCÍSCO. que

deixou viuva a sra. Leonor e na I
urfandade duas filhinhas: Maria d?· Se a,..,,.U7armos aç -circunsfaricias
Lourdes com '1 ános de idade, IS que. motivaram a p,�rda dessas três
Angela Maria, com apenas 2 meses

., C1J�"'" vida� humanas, .encontra�
- sofria de impertinentes ataques, remos :.lg:>. de imprevidência, de

acreditando-se que tenhasido viti- d."qno a�· perigo.
ma dessé mal quando nadava em E toda precaução é pOllca nas

nguas profundas. trait::oeiras aguas· do ltajai-Açú.
.

COMUNICAÇÃO

o

011 DD BIBLII
PARA DAR MAIOR BRILHO AO DIA DA

BIBLIA E PARA CONSEGUIR A COOPERA
ÇAO 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 ANUNCLI\DA
BREVEMENTE.

A COMISSAO.

PARA FERIDAS,
E C Z E M A S,
J N FLAMAÇO ES,
C O C E I R A S,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

Nada menos de três mortes jâ nha sido morto pela violencia do
foram registradas nas .aguas do choque el:?;trico Iecebido oe :qão por
ltajaí.Açú neste fim de ano, uma afogamentb.
das quais por' ocasião da última, Seu corpo, apesa..: das buscas e

'enchente que atingiu Blumenau.
I

ff:tuadas em gT�nde exten.�ão do
Embora se saiba que o jovem en- rIO até hoje não foi encontrado,
tão desaparecido, tenha sido lali" Chamava-se (:, jnem Alex�njre
çado de um bóte às aguas pelo ca- Mariano dos Santos e contava me

bo de alta tensão do guindaste que nos de 18 imos de idade.
se acha instalado próximo à ponte i SEGUNDO AFOGAMENTO
de concrdo armado em Itoupava I A seguir, surge o episódio dolo.
Seca, nítiguem poderã afirmar, en. i raso da jovem blumenauense que
tretanto, que o referido moço ta-·I em certa manhã de tiomíngo fôra

pescar em Encano, onde também

I encontrou a morte.
.

,

I
Referimo-nos à jov[':1'l

.

'\Valwer·

� Dickmann, que em companltia cl.:,

.

vários colegas deixara t;,}.:gre f
,

feliz sua l'esideneia, segUindo rl�

trem até aque];a localidade. Lã

j che-gando, enquanto alguns se cJl�
,

dicaram desde logo à piscaria.
i Walwera e mais dois amiguinhos,
; cantando e bailando pulUlavam SI).

brc rochas situadas· no· meio de

rio.
Um pequeno desequilibrío pro-'

vocou-lhc. a queda e instantes. de

pois a jovem e sorridente Walwe�
ra encontrava li. morte, indo seu

corpo alojaJ,'..se eIll local incerto. do

I perigoso Itajaf.Açú. Incessantes
buscas foram realizadas, mas seu

cadaver só foi encontrado depois
de perman-ecer 48 horas sob

águas.
TERCEIRO AFOGAMENTO

Finalmente, vem o trágico capi�
tuJo de quarta.-feira última;· aIl;lpla.
mente divulgado por este matuti
no.

Depois de pescar durante quasi
toda, a manhã. o operárió da Xll'.
ma Representações e Comércio Va.
le do Itajai ....,. Secção Industrial,
�r. Franeiseo J'aeinto Wanderert,
encontrou a morte ao banhar-'Se
próximo ao local onde perecera
tempos

atraz.
o ainda

desaparecido',Alexandre M. dos Santos.

O aparecimento do corpo· de
F!"andsco foi denunCÚLdo pelos
urubús. que faztam cll:cuIos junto
à Ilha dos Amons, um pouco abai
xo da estação da estrada de ferro.
E' que a forte correnteza. arrasta.
ra o corpo do infeliz oPerário. cen
tenas ck metros,. lançando_o; após, �
a um baixio, de onde poucas horas

depo.ls foi retiradO e levado· ã se

·pultuta.

POTENCIA
NUNCR EXISTIU tGURL

Prepara-se Blumenau para f e s te ja r
2 importantes datas: Nalal e Ano Novo
ansiedade e esperanças de melhorer dias
Com as proximidades das

testas de N,dal e Ano Novo, a
maioria das casas c,::merciais
de Blumenau, aprESE.ntam VI.
trines com belas ornamenta.
ções, proporcionando um co.
lorido todo esp,ecial, princi.
palmente aos pedestres. d>l rua
15 de Nov.çmbro, _ande se 10_
c,alizam as mais imp�rtantes
ca'sas u,::I gen-ero.
O movimento nas lojas au.

menta de dia para dia e, nas

ruas, aqui e ali, esbarra..se
com pessoas sobrecarregadas
de pacotes, que se preparam
p�ra f-estejar condignamente
duas dmportantes datas da hu.·
manidade: Natal;: Ano Nova.
Homenagens si1enciosas serão
prestadas aâ Redentor te pre�
ces ferv.orosas se �evarão a03

ceus, com -esperGnças num
1955 mais confortante e sem

atribulações.

de Papai Noel, aguardam au. Noel. Também os adultos, pa
sicsos o "Dia dos Presen,tes". 1'121 :os quais os sonhos da :in�
Cada qual espera o Il;!splendQ.. fancia já se tornaram quime�
reso raiar do dia 25, para co-r. ra ..

rer em busCl" do "Velhinho", Tedos querem sentir o Na
que deverá depositar' junto à ta1.e viver um melhor ano.
arvorezinha de Nat.al, o

pre_,
mas a vÍda, porém nem a to�

sentinho ha muito almejado. d-�s satisfaz.
'

.

Mas, nem só Os pequeninos Uns sentir-se.ão mais feli_
.esperam a vinda de Papai z.�s, outros mais infelizes ...

ro
-

MAlS VARIADO ESTOQUE·D��� AUTOMO'VEIS, A' VOSSA DIS POSIÇAO : 4 r:
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(abin.s 'II, .tço • Móxrma

proleç6. • bpcço ompi �Os colegiais, n-estes dias que
antecedem suas costumeiras
férias, entregam-se a €xames

derradeiros, que acusarão o

aproveit.amento de seus "lon.
gos e inte.rmináveis dias" de

aprendizagem, frente a fren
te com seus mestres. Uns deL
xarão os bancos escOlares in

.satis:tleitos, outros sorridentes
. e felizes. 'Aqueles por não te.
rem compreendidO o valor do
saber e estes por sentirem-se
embaladoo pela vitória alcall.

ç'lda por amor aos estudos.
Os pequenin9s, sonhadores

IMPORTAÇAO DIRETA!

A�enles irA U S T I N"

Peças !'tlra: CHEVRO LEI, FORD, G. M. C., DOODGE, JEEPS, INTER
NATIONAL E MOTORES HéRCULES

ORGANISA(10 ES�(rAlISADA PARA VENDA POR ATACADO
PEÇAS LEGITIMAS
c.... 41J AlIleric:u.. • .A.
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