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area do
aIO, 14 (Meridional) � l'1'7l

despacho com o ministro do
Tl'ablllhlo. o prleside'lllte' do
Instituto· Nacional do Pinho
além dos assuntos de rotina:
feZ cl-.mte àquele titular da
iniciativ·(l da autarquia em a

preço para ampliar a area do
horto florestal de Ibirama,
em Santa Catarina, que passa
.a ter mais de 6,5 milhões de
metros quadrados. o sr. Pe
dro Sales Santos. dlrlgente do
u..'P. fez entrega ao ministro
{CODunua Qa lI.a Pas. !etna 1',

ORGAO DOS

ANO
- - - O !!rI B N S A G E 'I S"v DAS S E li 'V A S
BLUMEN'AU, (Santa Catarina) - S.a, Feira, 16 de Dezembro de 1954 NUMERO·S11

NÃO FOI VOT
ABONO DO ��FU
Votação Final Somente Depus -r-�'�-'�-_�-':.�-��"""_'··"""""'i�"""."-"-::

......

�-",�._
.......

4-:'::'-.�-"l::.'f(f,-..;�t""'
.....

"7- --""""_"'-c;';""om- a criação da urde. dos jorna'istas:

.,?� {H.���od� ����r����.���n" t.; Desaparecerão .

os falsos
votado o abono ao funcionalismo civil e militar na sessão matutina • .• iii

d
.

realizada esta'manhã na Câmara dos Deputados. A·votação tornou: proIIS'Slona'IS a Im'"prensase imJlilssivel depods que mümeras emendas foram.. apresentadas ao

.

:�:;��eD::S;r:�:� ;�m���e,n:el'ie;�!�v;:g�s�=:ãOe��:r�!,"��:�:.
.

(1)' .' .

.

Sabe.se que o sr, BenjamIn Farah apresentou emendas à matéria,
cujo exame demandará, certamente muito tempo. Em sendo assim, eer;
tamente se o representante "adhemal'ista" nço as retirar, como se prevê,
poderá ser responsabilizad<>, amanhã, pela não concessão, em tempo
do abono. A proposlto, vale dizer que o DASP ainda ontem se mani'
festou novamente sobre o assunto, para informar que o atual projeto
de abono aos servidores da União engloba {IS e:'<tran'llmerários e de.
mais categorias do funcionalismo, não havendo necesstãade, portanto,
de leis especiais para tal fim. conforme vem senão propalado.

De qualquer maneira, e visto que mesmo aprovado hoje o projeto
o pagamento do abono será feito sõmente depois do Natal.

o PELO CONGRE'SSO· O
CIONALISMO DA UMIAO

-

EISENHOWER CONCORDA

Inversão

jornalística, a iniciqtivoJ
um grupo de profissionais da
Imprensa, no sentido da :fun"'
dação da Ordem dos Jornalis
tas Brasileiros. E' que, de há
muito, a cla-sse vem se deba
tendo com graves e mélíndro,
sos pré:bJ;zIlfas cuja ·s;.lução,
-. concluíu.se, - estaria

.

na

'entidades da classe, paS's.andó,
assim, a" deserví-Ia,

"

Com a instalação do.

'.

emertcenos

ele cepits]»
Brftsilno

PREFEITURA

- CONFERENCIA, El\-l MARÇO, EM NOVA ORLEANS A P E [O
Em regozijo à visita a esta cidade do Exmo. Sr.

Presidente. da República, DR. JOÃO CAFE' FILHO,
que se verificará a 18 do corrente mês -I' Govêrno
Municipal APELA às CASAS COMERérAIS para
hastearem o PAVlHÃO NACIONAL naquela data
considerada DIA DE FESTA MUNICIPAL, por De�
ereto nr. 237, de 14 de Dezembro.

CIDADE DO VATICANO. 15

.(UP) ...,. Os meãícos do Papa xn

divulgaram hoje' os resultados
prelinimar€<$ do exame- feito no

suco gastrteo ontem estraidó ao

Santo Padre. "Afirmam os mé
dicos que não parece haver t�e"
nhum tumor maligno. eonrorme i
se temia. Amanhã, às 'Oito ho-'

ras, esperam os ffspecia,1istIl.5 in!
cíar Q exame l'sdiográfiço do

enfe1'lt10, colhendo as chapas 'rlo

eStomago sem as quais não 11'0·
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de Ms:zker e i?ie::!f.-r [_·t,dG.� sito a !��a 15 de NO'tl�U'"'
brc - 1�44 - fone if;-89. caixa �)nsüü. 7:i6 � l'fe-

l� r�·�e os ��eg1.l'int(�s �.tegcc:{)S para venda:
�

_ YENDE-5E
-

um tel'n�nn corl'! aproxíraàdamente
".:',i"t,DüO mL. 1m,lfl 'dtlTC'veita".'e1 para um loteamento,
j,i�·n a ....rua 1u110;' e ..... lrrn�l� na porra sito a l·)OUCOS minutos� - � -- s.,__ ,,"o _... '_ - _.,.; '1........ �-

do Cf--Ut.L;O desta ("j(!�de, Facilrta-se UJ1f:'i parte.�
f
I YEr-:I>E�SE diversos lotes de terreno I'vre de en
I, �I t '. 'o',.j, Carnpc de Futebol do Gua·� ,;,1"',?- es, �j I,OS ã.] .t!-l _o ':.1, ,,' ,.1"

i . "1' err ítouuav > Norte
I

�c!.__ �.tJ.,a.., l:-'""'v:::� _"'l.d.. J
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f
t, :tf:- €1"lche!ltes c;;:"]," h,(

! �:HlÍ::.e,

li

VEr�DE-Sf�

�)Cnit() terreno de esquina. Iivre
"':":12 Sâo Paulo. Faciltta ...se urna

um terreno com 17 mts. de frente
Sào Paulo. ao Indopor zs rnts. d-:;

do ("�dro Hotel

10 AO ALFR'EDO R E 8'E l O
Possue ';:5 melhores lotes. terrenos no inicio

rua Alvin Schrader e c,utros'próximo ao centro
pr'_ G,l (Je vcrdadetra oschíncha.

Vende um automóvel Hmos1ne Cítroen ano 19f>O
em. estado de novo, cem por cento,

JOÃO AlfR EDO REBELO
� Ihlfl 15 de- no...rembro, 1744 -- altos do Cíne BIu'

menau, telefone 1686

ASSEMBLE1A G'ERAL EXTRAORDINARJA

Eu, ahaixn assinado.
i crno r,._ü-�]it."'n haver l)€r

v ,:i(l:J a apólice n:..... ...

] rt,rruitórlü: uma co

Jlf.: uma cozinha B uma

poltrona 'Drago", to ...

dn: com pouco 11";0. VC1:"
�lt ir: t:;f na Rua Eloriano

ii Peixoto, t� 1 �}
I'
• r
,�-

!
i
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t.
,t.

I ��-__=,---------------
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l'--OLH� l

�! Vende-se Câmbio sin-
=---�=-,�- =�- li cronizario, equipado C01n

� f f i radio ondas Iongas e

! V E N D EM .. $ 'f 1, fi I '2:U::\::S, f'<;[r,ta�!?J:ÜIJ�

1 nlastico &mericano, et C.

ri I f.r'!"'� 1t.0.1� a ',"','1' � 1" �, 11.0
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) ;��'__mauo. scn L_._.U'_},I 'I telsfone '-C'..l., 'j_;,"PC o,' a" ,)f\r) Uo, ,,�'" I iI

te clUBe Â I J i� .L _� � f"HJ.V·_H � tr' �.!.-!. ... l-.:.&
i�� ��

� motocicleta DKW. e D 'I
BP, em bom (J'st::du. por I i _-= �_ it,) pas: a4!o" cú111 1 f'j'l?L',"'nf'j.D:1
'3 flQfl (lO, 'T'�.�-:-."" r_ '-10.1 L •• 1 !! • fi M '!I' r.:
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l _ ,. _,l..�__ ...
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=i .n Ir t f 1 ir.;.; te. eOl1h_ecPtlt1:' co ra - l l- !U'a1c!.a\io, fa� '11gUHl t( 1 ��!It-i [lea�ci@ (J8 ucasião !!lj! TIl", OfE:rtas ;:'�ra E F,
'

'In r"uniil.o da, F'er1el':H:;áo (:'I
b,';

j � �
- l:'cluérl'lO �)or UDt (Lp ;::�u� .:iir,")

\7'end2-se 1}C:'� ltloí]\2'Ct d.:' ª i i 1�1���. ;=,��.�Cl',::�t�·��'" �í,e:_:,�<�, i�'.��� .... {'f·� S.
- ..

L
� 'I í ,-- " ,�,' _ ,- - (Rq,r:ST.\O CAMBIA ,doe!lCa� U111 l-iotel com te' CO elo Uit 0-� �_.� ..1à.O. _� !inl dt' traçar a orlüntal.·::i�-;'b8l" t: rest::lurante, pcs.- ! l --'-��- ti.' ('ornércio :pauli�L3 para a r' 11'

'

�?..:iinrlo 61_h11c..1 e s�lec·f)- II nâi.'1 l;ú� {�f'Jln€!�C!a11t,._}� df' 10(\(1 li
� J -- '"'-= + =...

���-! pai�. '--} pr\1p:>sit() dr:t questãl..l·
-. t·�iIJl1.i.ni. f"i (lí't:.lgna\:.id unl,L co-i! V r:: li n _�. '"

r E rni","âr;; d'" oü:m-;n":; ela d1ti<la{lr�,
'M L I" U" J .intef:;iada n·'�Io.,; �rs. Jn�é Rih.�' .

"O Vilela. l"I'KH'it' ('"TI �m", "a L'
,

1�,.; Pe!::::30Tl. }Jantf2, pelü!!,rillu.;�ra:."cE1 T.Jr�\.�y. Paulo ;...B:�h·ld�l. ��\ ;
8al"1"[H�<:' Eddy F're:"it::i"',. C·r:'"55-i��l-,.
Jllll. �l:.\urlcío L.lngt� I� J\l.lu·)t: ,

Dlt-:!.:.-j (}t. "UlUlOU GUCÜ{;.:t� irar: I r
ih�r.á em (.·�nlllni. {'Oln. :i1t�lt:��L ('1'.. _

cl-t _b"," ..,:L�oci�J(:;fio CntncLL'l!!!'
J

________;.__�_ _,.,::__�_� l
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1�3 da fre�uezia. l\..}cg�izH"
d') em pontC' ('el�tl';;_l de,,
!a c�d,·::t�·\ Il':forniaçõe$.

POl' m0ri'çü de viagern.
'-eDCle-Zf>- 1"111 Joinyi!c'. o

Bur

H€rcilin

A·H:I"n"I\4n\l�� !
'" '!..tI "W iii....., .. o:.... r.... i

I
Con}p;:a-Ee� rio a!1·; ,ie �
19j1 enJ /Unllté:, ef.l.! büT!1 J �

d!,élo'.�G, de pi'eier�nc:'t i'f\:.· ...;:1 (!ll C�"i�\rroJet. P.::. ..

i'

g:in:c�1:t") i '?iç;:fO. itY.t!J2f.r.' !
'"v.j� ,-c ..... .:: ..� r�.-,��.l ;':J PJ'-;-!...� •• : �!;'';' '"' � '� ..... t,;Ji .�r'"";�. _ f". _-,,,,,,::o,..
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--- ....... - -�_ ........ --_......�� �-",_ .... _

o lna!1- �

'!éito ce p�'dcit" de BlllfiO-
1"';311 em �.;_gosto, depGis de I
ri: mese" d·:; lícC'1ç"I, quando I
::-:2t2. IY!"P'::cdida n e:eicão; })t;"· :
,,.. �,-" 1 d

I:a '�m1ar[l �ylUnlClpa, (I :
seu �i.'il)stlru�J} 0,\reniuaL

3"1pnh:;�··::
ri12� üt! d-..;talhaü'1 "ê�;pot.:;içi1�:

t :.1",::' p•• �=:�["!'"(�;.J f\-:..ir.opeu de'

G·urrn.a

_: sc:üs.:,

Representante: Representa,?õe� .zeunídas
Ltda.

Rua Sâo Paulo. '2922 - Ca ixa postal, 599
toupava-Seca -' Blumcnau - Sta. Catarina.

Baffs e Cia. Ltda. Caixa Postal. 29

Floriallopolis

Produtos

o
PEÇAS' LEGITIMAS
Ca�3 ao Ameliclll1lol
&11.& 1$ oe Nov"mnN,

/\ ntoní., ...\T!:r1t1 }1''1 da (11'U7
...

-

�tll' Inn.nir(l�tarafíl-fW. { om

Facilidades para pa
gamento "O prazo.

de Exposição a. beleza, a
perfeição e a extl'aordinâ:rla
utilidade do BRASTEMP
SUPER L1JXO - um refrigerador
completo e definitivo, para
o co-môrto do seu lar!

Adquira I) melhor. pare..

,f'AROPE
St�ANTONIO

.. Prateleiras famovívels, de accbenwn
to onodiz-ado, a}llst!1voi$ am vórTa,

,

I
I
'I
I
I PELÁ ALTA QUAliDADE' DO MAtERIAL E SUA LOCALIZAÇAO NO PAiS

•.� - �O _I CON�E5SfONÁRIO, PELA ;A.5SIST�NCtA ESP'ECIAlIZADA E INTERtSSE EM SERVIR--BEM,L;___ .

- Visite"'nos _"--'....;..._........_;..�-"-'-_.

pOsições.
• Gaveta d$ olumín!o para "carne.
• 2 gavetas de'alumínio que facebem

frio úmido, para a COn5Q(vcr�o de
frutos, vG.duro9 a "'gumes. ,

• Compressor do último nlodilo.-nort...
amerli:!ano.
Silencioso .. - da baixo consumo.

�1 F rn� ('lJI 1':: ...
-

.�

.. (] C t; 1J 1 r) o� " J

R'
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com :relaç
há,ja, por parte' do governo, qual- f preços que: nos convenha.m e em fações. De que nós servida, por assunto e, pcssívehrienté reaüzár r�:!1.ier p3.lS, (lo, rp_mid";;' Érifret:#ítÓ.;
quer entrave no. 'des8nvDlvilllen-

.

moeda f'Orte. exemplo, importar' petroteo "",m a tra�sa�o.
.,'

,

.. I n�� aceitamos, formul�, �tiii•.to de relações, eomeectas, com "E BOM SERMOS quantídade que só d.8Xia. para (i
I E f.1n,a.lI�OU: •.

'

,. ,,' I
eiais

.

nem noiS:,;" preClpltarep�o::l"'país do mundo, CAUTELOSOS"
'

==0 de um dia? Entretanto. I _. Em resumo, o' J,ensame_n.o. • _. '.' '. ::,_
-- 'Se ti-vm'nws de lncrementar Adiantou-nos' o ministro '

-,

Ida
Itamurat.í é não críar emba-j Como e sabIdo, Irá' 'U..'U3, certw'll-

nossas relaçõ8s com os países do bosa da Silva que a Uni5.O!· lie n?s fel' oferecida quantídade 3- raças pa.I::' OI d!!se�volvtme.nto, bera'lida!de no' co::nercI� !le �aIl'"
leste _ afirmuu '_ o impórtante víéttca, recentemente. :pr,opôs_nos, preclavel, a preços convídattvos, (1SS J:f:lo.çoe!'l comerCias.' sejsrn ,

de Difu:n�rol de parses eu=p�u. ;,E
é qUe elas venham normat (lo ei, nina conta gráfica. Nilo foi aceí- não temos dúVida. em eatl.dar c com a Russia ou com outl"O qual' como temos g:rande .carencta ,de,
pOntan.eamentrl.' O que não é P0f!' ta exatamente ,porque s6 nos �C=---'...,...'--'__--'-''''''''-----

:;ive'l é juntaN3e', 3,Q inr.e.'sse .de tm-assam compras dil'et.as com

desenvolvímento das relações co- pagamento em dolar. esterlino
,

mercías, id<;;ülogia poittca, seja 'OIU franco suíço, ,
'

pró 'JU seja contra a Rlusia. }I'ór - Fala-se muito tambem "qu�
mujas, asstm, artírtctas, em na, a União SQ-..1ética sezla um mero

da. ajudariam. cado compensador para Q. nosso

E prosseguiu: café. E' bom sermos cautelosos
'-,-, Não tem, o Itamartí qual: rresse sentido. O .fato é que não
quer prevenção em matería lie conhecemos, aínda as posaíbltt
comercio, :·�'âo faz mut-o, autor i dades do mercado russo..·· corno

zamos a imn�rtaçí'ío de trigo rua tambam el'!s não ecnbecem 3,l!.

iS;:!', através 'da Finlan<1\a. E pj;, do nesse país. Temos vendldt

doeremos importá-lo, díretarnents Café para. a União Sovietica. mas
Faremos isto toda vez que nooi' através da Tng'rater-ra, e outros
fo.rom oferecidas condições van- países. Nfuj sabemos, assim, as

tajosas. Não só em relação .ao .. possibilidades reais de consu-

trigo como a qualquer produto, mo.
que ncs Interesse importar. Por E ain'da ponderou:
outro lado, cstam>Js di'SpoSto3 a _ As .vezes temos ,recusado,
v,=nder produtos nossos, a qual.. também

>

propostas rIe
quer país, Inclusivo à Rusía, {1�1I países do leste europeu. E Isso

de que também nos sejam pagos pelo montante reduzido (las

. '. - .

r- «N e ee s s i Ja
Ní1wJs é 2losBiveZ iwn.� a âdeoZ'Oow, ftditfCa (!lO âese;nooll1ime?#O

das relações GlOmJeTciais'"

aro, H (Mend.) - A proposito

I
sa de Silva chefe do Depa.rtam

dU'S lloticias sobre relações C'l!r mento- Economico e Consular dI)
merc1ais ,entre 0\ Bl.'auil e. a U- I,tamarati afírrnou que não acre

mão SoviétiCa, (I minlsb:o Barbo' dita �m fórmulas milagrosa não

, ;

cautela

.

O'BGAOS DOS "'DIA!RIOS ASSOCiADOS"
S/A "A NA ç.li. o ,�

.

IW�-----'--;;�'Õ R D n r

ALFAIATARIA lTDA.
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A NACii)
•

Redação, Administração' e Oficinas: :Rua São Paulo D.
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Diretor: MAlJRICIO XAVIER,
Redator: RAUL FAG1JNnÊtii

E X P E D I,E 1! T l!l .

Asslnatnra,i: '"' ,

ANUAL ••• • •• '... ••• ••••• �. ,; .;.
"

Cr$" 1ãO,00
oes .80�DO

••. o." Cr$' 1,00
��

SUCURSAIS: RIO = Rua Ro� Silva. 12
- Fone'42-5953 - SãO PAULO: Rua '7 de Abril
n, '230 - 4.0 andar - F1J'lles: 4.S277 e 4.4181

SEMESTRAL ••• • •• ... ••. <

N.o AVULSO .•• o ••••••••

BELO HORIZONTE: - "'Rua Gorág. 24 - POR-
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'CONTRI .,IÍCIDOS
E, VAPOR' D�IGUD

provenientes (Li queimaf

gasolina 1)0 motor ainda

{rio que se condensam sôbre

as partes metálicas, pro

voca.ndo a CORROS,\O.

t��"i::, '
, ,

• 1,:
}

r*i:i� _

�-�, "

.����.::.�f];..'�"

i�':tfi�i' ....�,
��-

gi;�i
E1l_'
:.-... Ç-.

if�.
I�?�:

_�ij
'll

(.�
��t -=

���1�,
,� �.

;:
,._ ,;_.

�f1H�:
.,�'"�ç (:
f"t
""

� contém "ad!tivos" anti-[ih'{o� p ('stende t;ôlm�
as partes mEMdicas umn "fina C h:;i�;tcnte película

protetora, garant irH"', a,) motort •• LO\';GA VI D,,\.
:"',,_

o
.'� .

as.
.

Uma frota de camionetas ,p�rcorre,
I

r

I
i

o pais inteire renovando constantemente os estoques;
�.

fi fim de memte� ô vendo

1 sempre

I

I
f

SOUZA CRU!

.

de Imporfaçãoarttgo por artigo, Estado por de d>Jlares, contingente .que. ,irá
Estado. já permite esper-ar- r e-: desafogar 'bastante à .ncssa ',pe
sultados conc.retoli. PeJas rIll:!di· ;nuria de moedas estrangeiras.,
.cj.as já toma'dàs pCla CACEX, es- APURAÇÃO DE RES,-
pera'!3e a obtençã!J de divisas. PONÍ'$Á,BILIDADES
num montant.e' de 100 milhões

·1

(116AS ..

Para Florianopolis

PEÇAS LEGlTIMAS
Casa 'do Americano I!LA

flua ·15 de Novembro, "3

S.' A. COMERCIAL
MOELLMANH
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IAS ROSAS ofereciam ' aos

nossos bísavóa uma grande va-

I
riedade de eXDDeSSÔ('s, O signi

se- ficâCto 'gerieric()' era:' "Com) és
•

CUIDAMOS de um ser querí- justa, pode; apagar a chama,

do atê mesmo se nenhum perigo

i�lediat..J>, o ameaça. Cuidamos de

um objeto, seja de valor escasso, para

peio uníco fato de 'i;€'r agrada
veI á 'Vista, Vhlemos cuidando

de tudo quaràío nos pertence. vôo de uma ave.

're!1l0s, com o a!1l0):"" '0 cuidado posto que o amor e,

mínueíoso que S�12

requer?'
Analisando bem, não

cristal mais fragll, corola Pensamos que. para

delicada, vaso mais

ço. Um gesto indiferente, uml.'., vida e que para perde-lo

palavra torpe, uma ação in- apenas um Instante?

qU5 ,

FABRICA DE MAQUINAS E FUNDiCãO MORITI
.

.

De EDMUNDO MORITZ
Rua. Uruguai, 30 - Caixa Postal, 74 - Telegr,: "MORFrZ"

-----.:I'fASAI-
.. l"abrlcaç!:o de Balanças de 20, - 30 e 40 k•• - Bombu Ingleta. dê

1114 _ EIxo para serras circulare. - hradelrall horizontaà pa'

r� montlf.geln em armaç!i.o de madeira - FerrageM eomplet&a -

Serra. fita - Plaina" sImples, 50 cento de largura - Cilindros pa

ra padarIa', moenda. para cana e dragas eompleta.a para um e

pedrf'gnlbo. _ Oficina de fundlçlio e ...ta.mparia - Projeto.. or

çamento. e demalJl infonnações na Fábrica.

'_�----------�---.�J

2a.&#- ••

de.
HAROLDO REGUSE

JO'IAS DE PRO'PRIA FABRICAÇÃO
RELO'GIOS DE TODAS AS PROCEDENCIAS
oferece por �reços menores a

RELOJOBRla CENTRAL a

A�l8J9ARIA (AJ�RI_NENSE s A.
com os preço�naais,convida

tívos dâ/pra.ça.

Rua Floriano Peixoto, 95
Cp. 439 Tel. 1639

Para consertos ena geral procure sempre a

melhor organísação técnica do estado.

Quando Comorer Sao à t o SI
OS sapatos ,

I

Realizou_se sábado ultimo na sa,
,Ia de espetáculos dp T-eatro' 'C.
Comes. o

.

CONCERTO
.

:Mú;srco
VOCAL, com Orquestra, solistas -e

QUANDO comprar sapatos pa-{Ole -estava usando.

ra, seus filhos pequenas, levE-·(;svelhos sabcm contar histórias!

tambem para que. possam cxpe- A queda, isto. é, o gasto ea

rfmentar seus n'ov:s saparns. sola para um determínado Iado

Cada pé que cresce tem suasmostrará qual o defeito ';::,) pi,

caractertstlcas próprias, e 8Ó ao sal' de seu filho, qual o tncomo

,>éxperíme.ntar É; possível Yél'if:c�r Jo que o sapato causou ao seu

as rrecessídades especiais de ca- iJésinho::l. DesSe modo voes pJ

da criança. dprá cscorher, orientando-se 1!arn

Os pés mudam de forma. me- bem pela opinião do verided-rr, o

diüa que crescem, de um n:'ê� calçado exato que, convem ao

para outro, O modo da c.ríanca seu rflho'.

Iicar em pé seu jeito d= andar

e de correr, a esp'cie' de meias E, "m caso algum procure fa

que usa, as conlliçõp,s da:õ selas zer seu, filho usar sapatos que

d'"s sapatos - tud!:1 ís.so Influí- foram usados pnr llTYI írrn�'�

rã na forma dos pés. Para que ma'!" .__,lho. f!1:!-e já. ficaram p�

o calçado não 'VEnha a faze!' so- ,,!uenos para, este. Se llr.t2.� f!V"

frer C'3 pés de' seu. f"'h;... é mui- não '5e d.d�!i!·arú 3!JS P' us pesl

to util oxarrrinar o calçado qu'" nhos.

!;.

;:,ixiliOJl � ;;'V1iim"iJ:{';;

'ÇliUIi ,Mt..ii.te,

" ( A j A DA

wícz, que já apresentou em coneer

tos antertores outros jovens píanís
tas dignos de aplausos.
Encerrando a La parte do Con

certo, tivemos DER LENZ (A PR!.
�.lAVER ',) de Eng. H:1rlach, córo
mixto e orquestra,
Na segunda parte. tívernos: LA

NA SERRA e AMOR SERTANEJO

de Constantino Monte3::.no, para

eôro míxto com orquestra.

Agradam a todos
os homens!

Linda caixinha colo
ridá, denominada
PRESENTE GILLETTE,
contendo 5 Munidores,
cada um com Iü lâmi

nas GILLETTE AzUL.
e "gen ti I dedicatôria,
pro:qtinha para você
aB&nal:' e oferecer I

CASA

Ou. talvez seja
cJerecer ambos?

suá completo

mais interessante
Seu presenie, assim,
agradará mais!

aparelho têonicamente

'perfeito, que propor

:ei{,ll}u 'Verdadeira satisfação
no harhear. Um presente que
:.

-

. -

I
agrada sempre a homens de

troas as idades - apresentado
também em atraentes estojos
de matéria r.f úqlk,:,

1f:,ji...... t!')

fia0 se rUluam. p�fqi��
Adq�iria, a sua tranquiliÃde
alriJvés de um seu!!ro toolra

T
� l<# �

•

TÔDA UMA

, ..........
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1\

"fcas. Fazemos. tal t.rir.�,l:.tiva
tomando por bise as rfcenl.p'O e

,:'{�,·in0.1�3-"_R apl�e-st;11taçõ�'")s' de
ambos 08 qua.Ul'OS'T10 rdurflo (iri
certame oficial 'deste ano. 1:,lÚ,,"";,
cisas nas etapas .íníeíats dn. fr,'r;

!

!
(
.[ Principalmente:

APROVEITEM, os

jJ!ã -���;g�:�!�G�!ill!i�����ã: do Centenário ;:;1�lt:i;';���;�'�:;�::'��'�":; ':
.: -Os�cir=lus espartivilS .h cidade ÍlltCroU!-;",,jús, etc., Entrct«nm,;t mesmo, tem '.'llJiüo :lgr8decer

;, � ;'\. minha.' atitude ll�o.}()i pro .. !.{1)r,J'®"":súr:p.reltJl!l\çi.,jS.,-, 'há di:',s, com migo q n e sempre tivemos em pp
- e!�l"�.tr.lente '(IUandlJ' l'eàíC)a�l�� �

prtamente Jl.?.f? (�t}ln G clube1 (l!- [
._� noticia. divht�:ll!" jreIa inlp1'i:n:l:1 ra, P�·Jt:'H.alllL. ... lo ag�r:t. para cc no-s, crontca SItaS '\'irtuflf!S, qt1e a.líãs, 'm.(}��!o ��e°t'aL' 8n\!. g��JI') -�o 'Oliml)i� :

"lm;;ti Silbre ;".. J'>::uuneü:. dto Jt1st! 1;)",:1":1 e» convers+r abert'Hne!"�:.e so í. re ri sü.o t:'.nlbeln íncoutestnvets no que co �l)eIO rl�conhecirru�n.lo (iUe d��
I

do C'�rgf} d� pj_·epa ..ado�· técutcu ela �:�l::G. I_H'O!J'Jst:-_ q..ll': mun« i;:jUi:r:.aia :.-:"-' re lauiona ao !-('U !lfOfullUO ennhe ·.nl0�strOu?� mtnha mocesta pessoa
(-(luipe üo "G;·F;. : 01im_:sic'? I�� na não lhe agrada.sse at.>ô).\toH pn� CiJ!1_ CÍ1Hf'tito do eSlH!rtí' bret.f�o:. pcyt colaboração pJlra o engrande,

,!er,'1ac_ie--,� não �ra .!JPr-a menos a sur �i!ll'raf:ão á anuznrte qne SE!i1pr�� v ·é:. ::'z,,:·!fH, eutramos no assunto. f.. ci:nento d{� seu p:-tt'imouio. A lFi�

l)reS-.."l� purquo Pêra, uos uttímos a . lig-:.-u ati {·roni-':12 .. \H;b. é jB.�;tiJ a ·l) ..�!f'stra fui das .mats IOll�m.S. José, menagem :de qllt� ((ti I�ivo)lá 110tlt�Q
nos, se houve CUJa (�{l int{lnsa s.t� qui !thrj;' um II:lra;:;:l::ftl l)�jr""" (t!?�·! J"�'l'a f:--.lnu' sin'ce-r:"lu-énte, em l:;;S� I tempo, Ci.lJOi.� iunido em meu eoraçã.n
'\ldad!; .. e .l!hnt':f;'Jtç:á.O .;1 ... t-!)�,-\ prnv..n, (lue .!o;,f. i>êr:'. tum :-;i;Jf) um th.;:i :-:Cíititnf"ntos sobre o- fa.to, deralhan.

�,ín" pyól �lill 2r�flt.l�s ;-t'alb:ac;õc$ da i 'HU.'O:' fi-e�por1bt'-.t.; q1ie n'!Dl]H'';; S:Hí

:af:.t;clnihÇ�h.
�

ct�t, ,·llw.Í;'{3-daH_! ":'1_ {lt�ú1: �y· �.�"'(·ii:?1' com ��tte'li(h'rlú HS Jn·�.
l��Ou .� lh(' {h ve r pa:cit sempre lH'!!i�' :::s rtHi�'.J', q.Uf> lP;n fl.lcchirliJ e ,ht�
tns dos benf'(irio:; recehídcs em, co. !ll:d sp �n'l:::trD�l n tl':l�tln a1t; 'j cro .

.<tperarç:lQ- .:.�., ehgr ...·_utled:lnl··ntu .
tlH

séu nat:r!rnonja moral c ,material.. n

.fle�niC() ca.ru{w�19 flo ef!�ltp.nari;). r:"_

;�;nhàcido ('!)lnn 01"8' lÍlais efe('lr-n.

tes que �!HH 1m ('In liOS-�H Estadp

��om l�)·'ia. f(}l11a. 'flC! bons '�ivic;I"

.r���est:l(,:":'�; ?O �'follOl'j�� citadinJ. h·\

,!",vhl. reci"Llnci:Jdo - tl SU3. rf'llun.fi:"� (l'�
. J!l.;-!U1.l1!ldà. fnl c'-tr-t_tpr irrFv.i)�!lYcj

'1�ãi'la.s�t.tra.1]1 2;: ,�.'flSt�.e5 que na fi"

f

,I, 1
I

. .1

I
·r
.;

li

'1
.- �
!

J

tt

.�
I

I
•

I

j
! r"

,

I 1...-
��

I
"

o

. lE!TE DE MAlmÉSIA .

COMPOSTO ""

do itH1f;S OS aconteelmentus que CO ..

tima rum cnrn i\ sua rennncta. V':l';
mus rcsumtr, , b,ast:Últ;�� �qui, '� 1,\:t
1t��tr:t dn reré�i({,� t�cn�eo gr,én;i, �

llorque --a exiguid:H1C

:.'mil I H II iim i 11111 1=1; I!!I II II! I! íH III illl! IU II I {nII! til I i IIUi IIUI foUmtnm'.
- -

C'::"tsião:" :ir' t'�!,rn{'ur�i{:'--' <t:-.t' ao �p.sti}
no �.']"jiê-l"'l...' '{3fiS lJiOCltTa'\"am def�n<!.i�� =

I
'[nitREM

, P(ltente' exclusiva da SENDIX, garantlel.
por 5 unos - qu., em suav.s movimentos
ti vácuo, tira a águo do roup.a, depois d.
enxaguada, sem amárrotar, sem quél:o!'af
botões, envolvendo suovemente CIO' fUlea,
num pro�sso que elimina'. '�rtlu"[cltd •
!IInt�uado "r6I(1".

-

�-

'
..

;.,_
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As caraderislicas
COSTURA PARA FRENTE E
PARA TRAZ, COM REGULA
DOR DE COllIPRIMENTO E

FIXADOR DE PONTO

de coslura idealde uma
•

maquina

DISPOSITIVO PARA BORDAR

MATICO

UM DISCO NUMERADO FA
CILITA A REGULAGEM DA

TENSAO DO FIO
.

BLOCO COM FECHO DE PRES

S.�O, FACILITAl'i"DO A RETI
RADA E LThiPEZA DA

LANÇADEIRA

PE' DE EXTRAORDINA'RIA
RESISTENCIA, COM LINIJA
ESTETICA,MODERNA, MONTA
DO SOBRE ESFERAS QUE LHE
GARANTEM o ��IMO

DE.<;LISAlV!ENTO

SELEÇÃO DAS MADEIRAS EMq
PREGADAS, LINHA ESTUDADA
E ACABAMENTO ESMERADO
El\I DIVERSAS CORES FAZEJliI
DO lYI0VEL ELGIN UMA PEÇA

IDEAL PARA QUALQUER
AMBIENTE

. . . falem de

' ....

\,

Precos
. .

l\lODELO B-322.S'
'

UM CONTROLE RIGOROSO DA

PRODUÇÃO E UMA �ÃO
COMPLETA ANTES DA SAlDA
ASSEGURAM A CADA MA

QUINA D'1I[ ACABAMENTO
APUlV.DO E FUNCIONAMEN-

TO llI/IPECAVEL.

A EVENTlTAL SUBSTITUIÇllO
DE PEÇAS E' ASSEGURADA
PELA STANDARDIZAÇÁO DAS

MEDIDAS ,'E PERMANENTE
DI2PONIBILmADE DAS MES_

�IAJ COill OS E.EVENDEDO
REI> ELGIN

em ela
ele serv;çc·
humanidade, .

DE

Na Eaeuldade de Medicina hOje, <>as festividades comemo; Dentr.e os

...f.acu.ltativ.os dés

!'da Universidade do Brasil, na rativas da passagem do 25.0 ta cidade, que se formaram a

Capital Federal, terão lugar aniversario de fC?rinatura da li, fm 19�9, encen.ra-se o dr iturma de bacharelandos. do ,Renato Câmara,' que hà 25 a
,

ano de 1929, cujo aconteci. ,nos vem pr.estand-<_ ínestíma � ">0'·

mento. social se reveste de veis e relevantes servicos [l
transcendental ímpcrtancia causa da saúde pública blum: •

para os meios médíoos � 'to- nauerise. Mim eh partícípar

".. do o país, porquanto, de va� daquelas comemorações,
.

o dr
.

rios pontos do Brasil deverão h"IJat.- Câmara seguiu para (

reunir-se no Rio, na data de' Rio ® JaneirQ. d<llningo últi i
h::;'je, varios médicos formados mo.

.

I
por aqÚela Faculdade. (Conclul-' na %.a parma letra

..

U· I --�"-·::::;;;;:;:-""�tN"-"I!IIIIg:""'IIIIIIII ÍIÍIIIIII_••

SENAI l BOLSAS
Bolsas de Estudo para Operários da Industria i '

,T,' ."
.

I o S�NAI esta oferecendo bolsas de estudo para
. Levo ao conhecimento dos Srs. Industriais de Santa Ca, ,�,s cursos deTécnico Têxtil e Contramestre de Fiacão
tarína que .se encontram abertas até 25 do mês' corrente, as e Tecelagem, no Rio de Janeiro. (Leia editais publi.
iDScriçõ�s de candidatos aos cursos de formação de CON- cados em nossa edição de hoje.

'-

TRAMESTRE de FIAÇÃO e CONTRAMESTRE DE TECELA-

GdEM, mantidos peN10 �entlrod de Aperfeiçoamento de Pessoal í T{f.�."�� _ ti
o Departamento. aciona o SENA!.

. I
' .... '. ,. .:>,

O candidato deverá ser apresentado par Firma quite com 'Or!ma:!I'a e<rtr5da para aulo •.

···Iih I
.

o SENA!, ter idade entre 21 e 35 anos ser reservista e, dis�, r �. \i��. � II moveis. no I e "

pôr de eínco fotografias tamanho 3x4.
'

'I
. r

'

'. '.

• AOs aprovados nos exames àle seleção. será o:nce�ído •

r: CT'7>":,�. 15 (UP) .,--.A A� veis atravez do Tibét. onde atê
uma bolsa de es.tudos no v�lor de ces 1.500,00 (um mü, e

! gcn,a� r.otrcrcsa Nova. Chma. a; (agora o In.ilJó "apioo' meio.:J 'dei

q�ünb.entos cruzeiros por mes, bem como as despesas de v1a-.l '�'1."U'Ô .

aí ser ãnauguvada tr.anspa.rle êra o 'carro puxap;o
gsm. '. ." I n p ,nlf"ra t"Jj:rada de automo-e pOT vaks Acreditam o

.

bs
•

Os rxames de seleção ss rão realizad:sn1l l.aquinzet;a de � dor� qu� essa e t das/ {rv�-
janei!o de 19fi5 c_ o embarque dos aprovad=s para ,0 . �lO d,e ; do conatruída ..

s ,�Ii ao: � S·

Janetro ond. 'I. 1':." ""1'·." ".1" (lê' ('''''7,�.� .(Esco'a 'I'éeniea de L .,
.p os chãneses,

Indú_:>trla Química e Têxtil) dar 'I' _{� :: a 2:, quínzena de. fe:, !:'1 : ��:: objetívos I-uramente míltra

vererro,
'

'I ,"

As inscrições poderão ser "�'li:'" �;or J1C:r11(Tn 0.'1('1'1 ') O" I �
p' 'C' d .

telegráfi�, di:r.e�am,ente ao De""
,

Cllrlcr�t? Rt:iJ��mal (h SEN..'1>:�I;! ara aça Of .

Em. Flor1anopolIs, à rua 'I'en.,» L'. S,.lVClra, 2:1, ou nas Escv ,ll<! Rxple$ii9. Blunl'lmaueru!l Lt4a.
las dó SENA! de Blumenau c JonYlle.

.

. i� '.' ..... ,

.

.

ALC�DES An�EU I � Fones: 1620 e 1752
. �Dlrct�r -Reg'om!l. ���eo�

20 ANOS DE GARANTIA

D ISTRIBUIDORE S:

PROSDOCIMO SOCIEDADE

A MAQUI'NA FAMA MUNDIALCOSTURA DE

ANONIMA
Importação e Comércio

Rua 15 de Novembro, 900 - Blumenau
Matriz em CURITIBA, Filiais em JOINVILLE - BLUMENAU -e MARINGA'

Emplês�

GRUPO

FOI ça e Luz Santa Catbarina S. D.
BLUMENIU

PLANO DE RACIONAMENTO CORRETIVO DE ENERGIA ElE'TRICA para operiodo de 16 a 18 de
DEZEMBRO correnle, por motivo de escassez de agua por falta de chuvas no inferior e

acidente em uma unidade da USINA Termelélrica:
--------_.

GRUPO II
DATA

HORA'RIO

Para o Bairro da
GARCIA (da Ponte
Tencini até o fi
nal;

BRUSQUE;
IBIRAMA;
PRESID. GETU'LIO;
TIMBO';

.

RODEIO;
APIU'NA e

RIO DO SUL.

DATA Para BLUMENAU, in
clusive Bairros clIO'
GARCIA (até a Fáb.
de Fumo e mFolha),
VELHA, ITOUPAVA SE
CA, ITOUPAVA NORTE
e PONTA AGUDA;
GASPAR;
ILHO'TA;
ITAJAI';
INDAIAL e WARNOW:

e

HORA'RIO

Haverá só Luz
Haverá Luz e Forca
DESLIGADO

J

Haverá só I,.uz
�---'----

NOTA: As industrias que normalmente trabalham com duas ou mais 'urmas' por dia,
receberão horário especial para o periodo nelurno ..

AVISO IMPORTANTE: Comunicamos aos Senhores Consumidores que procederemos o

desligamelo das linhas sem aviso prévio, caso se verifique consumo de energia ctm

inobservancia dest� piano,.
Blumenau, 14 de dezembro de 1954

EMPREZA FORÇA E LUZ SANTA (ATHARINA S.A.

DIA 16 - Sa. feira
Das O às 6 horas
Das 6 às 12 horas
Das 12 às 18 horas
Das 18 às 24 horas
DIA 17 - Ga. feira:
Das O às 6 horas
Das 6 às 12 horas
Das 12 às 18 horas
Das 18 às 24 horas
DIA 18 - Sábado;
Das O às' 6 horas
Das 6 às 12 horas
Das 12 às 18 horas
Das 18 às 24 horas

Haverá só Luz
DESLIGADO
Haverá Luz e Forca
Haverá só Luz

-

DIA 16 - Sa. feira
Das O às 6 horas
Das 6 às 12 horas
Das 12 às 18 horas
Das 18 às 24 horas
I)L� 17 - Sa. feira:
Das O às 6 horas
Das 6 às 12 horas
Das 12 às 18 horas
Das 18 às 24 horas
DIA 18 - Sábado:
Das O às 6 horas
Das 6 às�12 horas
Das 12 ". às 18 horas
Das 18 às 24 horas

Haverá só Luz
Haverá Luz e Forca
DESLIGADO

�

Haverá só Luz

Haverá só Luz
Haverá Luz e Força
DESLIGADO
Haverá só Luz

.'

Haverá s6 Luz
DESLIGADO"
Haverá Luz e. Força
Haverá só Luz

Haverá só Luz
DESLIGADO
Haverá Luz e Forca
Haverá só Luz

.

A'

COMERCial VI{IR8, BRUMS S. ft.
RUA

B LU M,E,N AU
&"'1 DE NOVEMBRO, s.e: 9 2 3
- - .S·A NTA CATARINA

OR6ANISA(10 ESPECIALlSADA ..

'

PARA VENDA POR ATACADO

I M P OH T A ç A o D IR E TA!

Agenles "A Us T I N"

Peças nitra: CHEVROlET, FORD, G. M. C.r, DOODGE,' JEEPS, INTER ..

NATIONAL E MOTORES,\. HERCULES
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