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Um memorial poderia ter- assuntos de politicagem.
sido necessário. O qUe no começo do ano:
Ddis memoriais no mesmo pareceu conveniente numa

ano seriam €xcessivos. Não sítuaçãn qUe se torna�a insu_
há razão para que estejam de portáve; nara o Brasil, seria
novo inquietando as Forcas agora pel'�g;Jc:.,. não só porque
Armadas é envolvendo-as em desapareceram as justifica-

--....----......----------.......--------...---...... ...... ....._..:..____________ ções morais e cívicas, como:

I
porque daria ao povo a falsa.

SR
impressão de um. íntervencío;
nismo Indébito-
Deixemos aos partidos a li

., I berdade de agir para a eseo.,
Ih). dos seus candidatos à
p1'esidencia da República. Pa-

E
ira isso existem.
Aquele que m-elhor escolher

terâ a recompensa do apoio
público,

OS que escolherem mal, re-
ceberão na derrota '9 castigo

A governo do seu erro. Que têm que ver
P COm isso as Fôr�.as Arinadas?

RIO. 16 (Meridional) - O Nereu Ramos ficaria Incem, o governo aQ presidente da Amaral Peixoto sobre o Sr. Deve <;atecer de fundamen;
sr., Amaral . Peixoto prosse- :patibH�z.ado, Elementos liga. Câmara, tudo funcionando di. Juscelino, o primeiro respon-

to :-'1 notícía �e que es!â en!gulu nos entendimentos a res; dos aos circulas políticos Iem, reíto, Informou que os sr". deu que o presidente do PSD, CUISa �lm nC!llo memorIal .d�,
peito do apoio de cutros par- bram que o ex-presidente Eu- Nereu Ramos e Café Filho B- encaminhará a proposta ao i coronars, ,oplIlando a r�spelt·r,
tídos ao sr, JusC'zIino Kubrts; rico G. Dctra, quando ínau, cabarão concordando com ét diretorio nacional da UDN I

de candidaturas. OpInando
chek, cem o presid,;;nte da U. gu1'.:� 13 ponte internacional I' fórmula. para decisão. Enquanto 'isso o portanto, _nn matéria ac.erca
D.N. e outros proccres. En, de Lívramenío, ausentou.se t A propósito da converse deputado Emilio Carlos de-' da qual nao Ihes �abe opinar.
quanto isso, a. bancada do por poucos dias e não pa'ssop. entre os s1'S. Artur Santos o clarou:

. i Elementos. udenístas c<!nde�
PSD (;� Pernambuco ri-t.:o:·u A proposta do sr- Amaral e. nam ';1 <candidatura l11c!!cada

1
sur- prego das armas atómicas em ��;����fa�if��r. c���vi��e�::�q� VeD�''era' O Me'XIICO �ale" a llemaD�3 ��::f�o�a�i���IB��:dito ���! ��� r���p�i.�;�!!11a�����a�?��

p om
'. . de- to divsíonista dentro do par- ladares seguiu para Belo HO-I c,as ,.•

QS "gregórtcs" I') "VIU�
tt9

_
_ I ê"l?m' a ratif�-I •.-.---.; I cídido pelos militar,�s ou pe, tido e fazendo jogo com ad, . -

.'

....

.

rizoute onde convocará o di-' vas ,

<::agao d ati3dos�. �deI p�,Teria sido libertado pe- I los cívís. versar '.: s.
. retório do PSD possívslmente : Terá autoridade u. UDNSI) re '" reartnaIl1ien�.o a emao. :

I A t ,. d dí J '''0 CIDADE DO .....EXICO 16 {YJ. co
.

I t B'1 • para tratar a' Início da camA Câmara :Baixá. alemã rei. I
., I·

f 'h- Oi ".:1- Iib d d
o con rarro o lVU gau ,. ._

�VJ. •

, '. \ inercia IC-n re o !'1l51 e a .,,- O -

·para semeíhants 1l1'gul'Uentto?
ni . �:,..' 't hO' OS "'omUDIS ai' ungaros

ereQ ua er a e ao ontem é bem provavr l que PJ - A Unttao Naeãonal dos Iemanha está na iminência d€ panha do sr. Juscelino. Para pOis não foi o antigo mtnís,CIOU A"l 010 ras os'" � cardeal Mi<lzensty - '. , . , d
- Produtores de Café anuneíou

.
•

d r Amar' 1 a'".

nao seja necessária a posse o· ....·vu '" � ......,..1 expu-ar, lê que assim esperam aju ar os. a nas su .� tro do Trabalho, sr. João
O cardeal MI·ndsze'nly lsr. Nereu Ramos à nresíden.• 'que espera 'Vender duzentas mil conquístaz- uma parte maior d(, conversas, segundo alguns G:�ulart um autêntico amigoLO�DRES, 16 (UP) - Os •

cía da República em substí- "Jacas de c.a.fé mexicano à :B'l'ap.- iereado alemão. Haverá maís j·crn�js, chegou o sr, A�tonio do presidente morto e não o.l'efugxados húngaros e� Lon, tuícão ao sr.•João Olfé Filhn ça e à ALema.nha Ocidental, no de um milhã.o, ct- sacas de caf. BalblUo. Tamb�m devera che-: chorou COmo os que mais o
,

�. Ll1am bem 'possiveI
.

a
. duranüe sua viag.�m à B:lhfia, . proximo ano. Diozem os exportar disponíveis pam. e}.�Ilortação. n� gar O sr. ReglS Pacheco. Re-I deveriam chorar? Pois nemnotICIa de. qu«.; () car�al

MI�-l
Cas::> isso acontecesse, o sr.

i (lares mexicanos quo o acôrdo proxilllQ .ano. (Conclui na 2.:. pagina. letra I) por isso, os chefes udenistas
zensty terIa SIdo pesto ·:;m 11- ---,- -_ -_-

- -

---------___________ d
.

rl_ 1 d"', e "'s'm-----------'-- -

I;) elxaralil '-'I::: a 'I' a" 1berdade pelo gOVErno comu- .

que lhes foi posisvel passaramnista de Budapest. De fato,

C f" d d
a solicitar o seu pi'estígio po-um porta-voz afirmou que já

a e eve e ercer po er litico, na espeJ.'!�nça doe aliar-ch:z dias atr�z, ° presidente .� •. , O se com ele. cOmo com ele já&ereceu a h"bçrd'.Jde ao car� estiveram aliados nas eleiçõesdeal, em troca dapromesSa. de outubro.de nãO' intervir na politicá.

que .e·nfe 1-x:a
"."

Ou será ° sr. J-oão Goulart

em suas maos Ul{'nos "viuva" do que o sr.
Pl'Ic,testo de estudantes rrancredo N.eve's?
na GIha. de Chipre

Civis e militares· iludido)

ENBASEiS .... DAS SELVAS __

(Santa Catarina) - 6;a Feira, 17 de Dezembro de 1954 NUMERO 812

Cbega De
III

emOfl3S

\ .

Ficaria ..incompatibilisado no caso de assumir

VIENAt 16 (DF) -..,. () Serviç':
de !ntfo.miações datol1eas da

.

Austria ·an.ún,cia. ter sabido., €ll"
.

fontes geraJmente'dignas 4€1 cre

dito. qui(': os: comunistas hunga
l"!l8 puzeram em liber<4tde o

cardeal José MiÍlfIs:r.enty., N�IJ
foi possív,el oibter cQlúirmaç.ij.f).

freram os horrores da guerra.
- Tudo refloriu de maneira es

pantosa - disse --e todas essas

nações estão recuperadas e -em

situação melhor que antes da

guerra.

A Efl(IEN(IAçela lampanhd do «PetrL leo é nosso»

.......

RIO. 16 (lVleridiona1) - O sr'l dos, praticondo uma .econon1ia 1'0-

Assis Chateaubriand voltou a;falar tineira e rf'Timinosa. A única coisa
ontem no Senado sobre os

proble-l
que re aproveita são os vetos pre

mas econômicos do pais, particu- sidenciais nes projetos escandalo
larmente o do petróleo. O atual go- sos.

.

verno, declarou o sr. Assis Cha" OS FUNERAIS DA

de teanbriand, como o do sr. Getúlio PETROBRAS
Vargas, wntinúa de braços cruza- Lamentou o sr. Assis Chateau-

o Natal se aproxima - Nã,o deixe suas compras para (JS ultimas dioas
Reserve com antecedencia seUs presentes na RELOJOARIA ,SCHWABE, que

. of€rece sempre as últimaS 119vidades ,em JOIAS, RELO'GIOS. CRISTAIS, POR.
CELANAS e inumerog outros artigos próprios para presentes.

Possui ainda uma moderna e bem aparelh.:)da OFICINA PARA CON.

FECÇãO d,� joias finas e SlllCÇÃO DE .O�T!CA ESPECIALIZADA, bem como
.'

enorm-e. sortimento de armaçoes c·::m apl1caçoes modernas.'
RELOJOARIA SCHWABE -'UMA ORGANIZAÇÃO QUE

- MAIS CRESCE MAIS VANTAGENS OFERECE.
.

'.

P..ELOJ"OABIA SClIWAlJE, .

DE OSWALDO SCHWABE
Rua 15 de NoOv. 828 - Fone 1546 - Caixa Postal 391 - En& elegr.:

. .

_; "RELOSCHWABE"

briand que militareI> e civis conti
nuassem iludidos pela campanha
do "petroleo é nosso", da propa"
ganda comunista. indiferentes à
realidade nacional, ao acelerado

em-pobrecimento do paÍ\S. Lamen

tou, ainda, que o atual ministro da - O Brasil dos "tupiniquins" -

Fazenda, sr. Eug",nio Gudin, seu declarou o orador - estã de tan

mestre na livre empresa. com re- (Conclui na Zol> pAgIna yetra M)

INCORPORADO... AO DIS- (ação ao problema do petroleo, te-
nha dado apenas um gemido, "um

PI'
· I '

I
!li' II

i T�:�le��,ILHA �:=::':�::::":'!:ilt8D nrt O O ar. dose mOMCO

JI�:;'':��E��� �:$"Ei�ª� ao �e�ate em foroo de ODlr.eS
I, ções d�) d' plltado Flumin:enseJ" brancos" da política petrolifera do RECEBIDO PELO SR. CAFE' FILHO O GOV. PARAmANO
§ sr; Galdin.:Jo Vale, esclareceu que I sr. Getulio Vargas continuam sendo:
fi a Dila. de paqueM. foi i�ra.-4! vendidos no Cat-ete pelo sr. Café; RIO, 15 (Merid,) - O 51:". ;r.� ..

o problema da sucemião pl':l"l·,
i� ,

a ao tenitorio d,.) Distrito FeI-! Filho. i sé Américo. que chegou

inespe-I
dsneial de 1.1155.

� df:'l"al !.lei!" dc·cr.eto e l'cgenci.!l. fi.r-I EUROPA - 1954 i radamente ao Rio, deverá s�:!.· Em sua viagem para o Rio. {.

� mado por !<'rancisco. Lima Sil,V::I..·· Discorreu o sr. As�is Chateau'" roecebid�. �(l;je, no ?ll.tet.e. T,!".l:-> goverriadoil" \:la Paraiba desc(,j

:�. ;rosé CtU'"\."alho. ;r'Jão Muniz e briand sobre a sua recente via- .sr. Cafe Fllho. Os circulas ll':;h- no Re-cife. onde a1m·.�ç0u com 11

. H INicolau C. Vergueiro. O depll- gem ... alguns países da Europa, �n- tíco� n��iOil1ais emprestam C(2jA� sr. �tn-vin� Lins. O propri" n �
g� I lado udenista flumin.ense dcse;. de achc.'U tudo restaurado e pros- to Sl'gIl;lfl�O � encontro, jose Amcn(1). fal�.n.do ()l\f:("ll II

��! java iSB,ber se a ilha pertencl:i1. pera, na Alemanha, Inglaterra, na que tudo mdica venha a Sl!l reportag·em. c1eclaro.�u que trat"l[�

� I!t() territorio flU'Dlin€nse. França, Holanda e Bélgica, que 50. tratadQ',..entr.e out.ros a.ssunts·O. com o governado:_ ae pe:rn.a.mi:lll
iii' �-�-��.��-��

co da teBe d,' u.mao l11l.c.Jm1al.

li Oez m- -II III -a P o n e e s'"-""'VIIIII�a""o �tf��:u�::�·::�����E���:�ai"ti í -

i!iII ii, festou-se pessismista quanto

I I
. ;'''',

.

,_J

a-' ,'-.'
J>

J
�-'.

� I; i����:e p��c�a:e�J��t�3 r::�.'

.. 1110 IP. 3.· ..ra _.

O ra It4 em aDe-IrO! �S�::�r�i�a!�)�;�:i:��!:!��(��
.

'.

man.eira a imp,,(lir que marchem

f (OtI Ü'J"�titN.r,;lIó",;r,""ií�a1 m Sa- ft] P"l!ul- unidos em torno de um mesmo:'

I !laçaO MOS �hfíír&�� d1tJillil�� e !I;i a �J candidato., já no an'.} vindoU1'{1.

I . . O chefe d(l Jlli:ecnt:,..o '�:8. 1".:' .

presentante da Real Aerovia.q é provavel que os l1:Ovos emIgro!>!
t

I
' ..L_ s·" raiba., n'JS tern10s, aliás. do Selii!

emigraroã.o< de 10 mH J'aponeses do Bras!. (,es se SIn,t.am os.
"

O L f d 1 pronunciamento recente ao r.\9"'··

I_o para' o Estado .brasi1€>iro de São O sr. Si'dney Lee, presidente sr. ee ·rz essas ec,ar:".-

I 't
.

d L' h so co·lega. Murilo Marroquim
.Pau,Lo 'come"ará nos primeh'os das Linhas A�reas Internado' çõ.es nos escr.1 0. l"l.os as

. ln. .i'..'.""
I manifestou-se úontra.rio á dh"

o. I. dI""''' dn. 1955 e .continuará duran,.. nais do Brasil na zona das Ca- Aereas BrasI1eIras em N. ' '.0<

00 ....., � cu.ssã'J do problema sucessoril1l
8i '\ te ..

Vá�l·OS anos. se.gundo anun· rf\l'bll.5. C'3m escritório -fln Porto que. dO" �� __
•.

� em torno e nomes. Impor ...........
�� cm hoje em Nova Y.ork um re- Espanha, em Trin:dide, oe que a-! Acrecentou que o grand,€' p\\.'l' te _ acelÍtuou _ são'as 'Iormu-

I
caba de vir d� Tóquio, dj�se q�e I so emigratório se daria t;en'do

DEPORA' OSR CAfE' FI' o gJ:"ande p:OO'Jeto de -enllgraça.Q. em conta que Q. Japão tem uma
las.

ESQUEMASa ." se r.calizará. mediante aco.rdo ",_.n \ populaça-o excessiva """a SIJ.R, h d o s�. "n ......-. COln a sua. c ega a .",v

i. LHO NO PRO(�SSO -.

tre os goveI"l),;'>s 'do BrasIl e d'.'. superfície territorial. A popula- sé Amer.'C':J 1)(\larizou as ateu:..
Japâ<l. I, ,.ão J"apon.esa, que era. de 50 mi.·

" ções poHticas, já que o seu nu-

DE TON·ELEROS- '

.. l1] -�ua maior parte - di'&- Ihões de habitantes �nte� da. Ele·'
me figura como uma das 'pe

se Loo - os emigrantes japone-·. gunda guerra mund1al, atlllge dras mais impol·tante. do xadrez

RIO, 16 (MeridioniaJ.) O ses serão ag:rtf�Ulto.res '6 opern- i Conclui na 2.a pagIna letra G) {Conclui na z.a pago Letra A)
presMente Café Filho. reEol'Veu ri·Js. Com elC'i!' irão para filão I .

�..�_._'-'

���:.:�:xde:� ;r�b�:S�1 da: p��= �ea:alOeq�p�:����V��mé���"!:' Verll, U·· mn'dlllCO ro'pODS!.Ivel• cesso 'da rua T>Jneleros, a·Ji'im- em certos casos, seu matc-rllll <iii) O U bU 11 ti
de que Gregorio, Alcino oe Cil- la'VI"atura. I

� ���':lleaO��=iso:C;::d�� ��� se�ã�li!:�l�u!O� ::��id�irol��
� e I a �errotg dO pU�I·II·Qtaii t lacio' do Catete. segundo o servi· ao elo Japão. Tambem nesse ]1::... U U O

'1.
ço da jmp;rensa do presidenw da tado bro.sil-eiro ':JS' emigrantes �l'l

RepúbliCa. A audiência, se

a:pre-icontrarão
multas amigos e. tal,

sidenci'!t' quizesse. pod.eria 1:11',7 V'e:z, membros de sua famili'll.
re.alizàUa no Pa.'J"aci'.J1 do. Cate- No Brasil há atualmente !lf.)H

.��� mil emigrant.es japoneses e ná:}

I

I
I

do anuncio acha...se dI..
retamente ligada - à cir.

II cnlação do- jornal. A NA.
, ÇliO é o único órgão de

i circulação diária que pe.

,.
netra na maioria dos

la-,r"s do Vale do Itaja.í.
.

caMPINH
OS fi RfC l'
ASSOCIA-S:E O (OMErR(IO� DE BLUMENAU AO MOVIMENTO NA

CIONAL DE COMBATE rA CARESTIA
-x-x-x-x-

As firmas locais abaixo relacionadas, numa excepcional oferta de
NA. T A L, .'oferecem suas mercadorias sem aumentos.

-x-.x-·x-x-

PROSDOCIMO Importação e Comércio
Bicicletas _ Motocicletas - Peças e Aecessórios,- Motol'es e conjuntos Ge.

rad()res à gasolina e Diesel ,- Balanças - Material Elétrico - Rádios - Re

frigeradores - Fogões - Aquecedoi-fs - Aparelhos Elétricrs para o lar

Máquinas de Costura - Utensílios Doimésticos - Móveis de Aço - Tapetes e

colchões de mola - Instrumentos Musicais - Móveis para Escritórios - Porce.
lanas e Crlst� s ---: Pr-esentes Finjg - Brinquedos.

s. A.

:..:::; x ..;:.:;.'i - x _'x-

CASA
·x-X-K.-X- -x

PflTER MAl III
x--x-x-

Oferece seu grandiOSO estoque em . Tecidos," Sedas, Linhos, Cas·emiras Algo�
dões, Nylon e Laises, Confecções e Artigos para cav.:lheiros.

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

O:miecções para S�nhoras e Crianç.as, Lingeri =, Secção de Cama -e M.esa, Artigos
Firios para . presentes de' Nat�l. '. '

.

�x-x-x-x- -x-x-x-x- -x-s-x-x-

R E L'O 10 A R I A S (H W A B E

---'_

S. Francisco da' 'Ca1ifor
nia, 16 (UP) - O pugilista
francês Pierre Langlois, que
ontem fracassou na tentati
va de arrebatar -a Carl 01-
san o título de campeão do

peso-médio, acusou o médi
co da -Comissão

'

Atlântica,
da· California, como verda
deiro autor da Sua derrota.

DE B LU ME NAU
Langlois perdeu por nocau-

te técnico,. devido a um

grande corte sofriddo sobre
o olho esquerdo. E agora a

cusa o médico de ter alar�
gado esse corte com os de
dos, durante "O exame, e

transfonnando-{) num gran
ele :ferimento. Tambem o

treinador de Langlois a�

poia essa acusação, formal..
'

mente repelida pelo médi
Co dr. Ladyon.

- x - x.-: x- -x.-x�x-x-

GRA'fICA 43 .S. A.

SANTA CATARINA
--x'-x-x-X 'A S S O C 'I A ç Ã O

PARA
DOS MAIS
TINTEmO

COMERCIAL

E INDUSTRIAL

A P E L O

Artigos de sua especialidade:
CASACOS";;"" VESTIDOS - TAILLEURS - BLUSAS
NAÇõFS" - CAMíSOLAS - QUIMONOS - BOLSAS - SAlAS - COMBI

- CINTOS - BRINCOS

.

A Prefeitura Municipal d� Blumenau e a. Associação. Co.

I·
merdal e �ndustrial �e Blum�nau, tel'�o o praz-er de of.er�cer,

.

um cockta1l, na Tabal.ara T.e111S Club, as 1�,30 horas do �ha 18
. do corrente mês, em homenagem aS. Excla. o Sr. Pr�sldente

- x - x -:- x - x -
._ DR. JOÃO CAFE' FILHO,'

que acompanhado dos Exmos. srs. Ministro:;, da Viação �. Obras

Públicas, Dr. Lucas Lopes, e Governadbres dos E?tados de
I Santa O:ltarina oe Paraná, :visitará Blumenau para 'lllau�rar
H o trecho Blumenau-Itajaí, da Estrada de :V:erro §ianta çatar.u�a.
§� Os ingressos para o reterido, cocktall estao. a _dlSp�Sl�O

li
dós Srs. Associados, n·:) Siecr·etarla desta AssocIaçao. dlàrla�

\
mente entre oito e onze hora'S·

Blumenau, 15 de Dezembro de 195�.
Associação Comercial e Industrial de· Blumenau

:li: - x_. ••... �. '.. KURT VON HERTWIG

�������������"",,�.;;.,.,."..".o�osc�..,=oeo.aeooo'"".;;.ooo..�.r•. '.;,� I V1iel""Presidente, U'O exercido <la Presidencie
0lIl .oe.�(KjCIQ� ��..a.�;;..e..;CIoQttQo • -.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BlUMENAU

_

..

x - x·.:c.. X � X -

MODAS (8ANfl
aniversario e tendo em conta dos fes
·s-liUS artigf'g com lO, .20 li! até 30 por

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, () Govêrno
Municipal APELA às CASAS COMERCIAIS para
hastearem. o PAVIHÃO NACIONAL naquela data,
considerada DIA DE FESTA MUNICIPAL, por De
creto nr. 237, de 14 de Dezembro.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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[�M.t!el��ie�!:� '!�Pa� �5IdeANovem.
i bro � 13·;!.4 -- for.t;;:- 16�k0, t;ai;x.n po�t�l, ,73_6 - of'e

I i'{!CC 00;; _:>t!g_lll_nte.; negoeios para venda:

.,
: I
.

t
t
I

.1. ara em Itoupavs ��orte,

I

I
de

PSi.."1.2"

r- VENDE-SE um terreno com 17 mts, de frente

-I por 29 mts. de fundos, sito j.! rua Sào Paulo, ao lado

I
do Cairo }L;teL

__

I· VENDE-SE uma casa de madeira de pGl�í:O uso.

1
sito no Bairro de Ponta Aguda. ,

----�--�.�-� '1-..--y.-....b
........

Ih"""'-d-----d------.;·
--

J�=�==�-�---"����--4--.1Smdlcato dos ra.a, a"or�s"nas ln uSlrl,as de
! O ( A S I Ã O Fiação e Iecelagem de Blumenau
\ EDITAL DE CONVÓCAÇÁO

I VE��DE..SE MENDE ..

! VIlROlA
�f
'�
I
�
!

_1
, I
I

I

fECE1AGEM KU
ASSEMBLEIA GER_,..\L :r;;XTRAORDINARIA

\rflTl\mr�-SF; um f2rrt:!lo com :_51J�roxinla(I ...1l:lelltp
:;0.000 mz.. tudo f""�pri'1-Y"êil:t\ �..!l para -11ft1 loteamento,
':;P1"1 agua, luz 2 cnibus na porta, sito a poucos minutos
do C�GLl\) desta cidade. [1',- cilita-se urna parte .

VENDE-SE diversos Iotes de terreno I'vre de en

et1<S'i�te-S, É�tos·>ao lado do Campo dr: Futebol do Gua-
na

\-ENDE.-:3E 1.1;",1. bonito terreno de esquina, livre
enchentes si! f) 3. rua S�O Paulo. Facillta-se uma

ducáo. A Franol;a� por sua vez, es ...

per". ert tr ; 1956 e 1957, déixar de"

Impor-tar o nosso principal produ�
to. O mesmo espera fazer Portu-

orador, de urna

de g:.Unha e perú =rn

como ha nos EE. UU ..

. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

\
a preços Jnf'erto res aos da carne

I ri realizar-se no próximo dia 19 de Dezémbro do corrente, na de gado. Necessita, 8111da. de urna

tI
Séde do Clube Náutico América, em ;primeira convocação, às boa indústria ele oeíxe." Para tan,

9,00 heras da .manhã e não havendo númeró' em segunda e ,te. pr"cis,� dE' 2<1 mil jupo .

I última às 9,30 horas, quando se realizará COm qualquer nú, �
I
mero de associados nresentes, com a seguíríte ordem do dia: )'

I
.

1) ReI': rrna dos Estatutos do Sindicato. '
.

: I 2.} Alterucão do regulamento de assistencia
I! 31 Assuntes diversos.
! BlL·lTIf!13U.

�

(\J1:"11 declados com Dt1.� i
trocadísco.

"",",���,
Infcrrnações: Casa

Cristal.
Rua 15 �ie No·\�. 1502

SANTOS

cendo os seus

o orador,

--------------

6kh.ci
�Q,!.

Artefatos de papel, c papelão,
carimbos de borracha, cartenagera; encadernação, pauta

de papel (tipo sanfona) c?m impressão,

Comerciante e Industrtaia, necessitam

o refrig,e"ádor
mais. per,feito
iá produzido
no

#

pais

Venha apreeiar em nosso SalIo
de Exposição a beleza, a

perfeição e a extraordinárl&
utilidade do BRASTEMP
SUPER LUXO - um l'etctg�r&d()r
completo e defurltivo. para

Facilidades para pa
gamento a prazo.

o cO!lfôrto do seu lar!

Adqwa o melhor, pa.:r.a
sua. inteira satisfação.

... 9,5
"

pes c.úbicos
• Prat&leiros removíveis, de Clcabo.lll.n

to ánodizado, <1lust�vQ_rl em :,�rlar

•
•

•

R R,Q S D O ( I M O
Rua 15 de

•••

S ANOS DE GARANTIA - SOB DUPL-:\ RESPÓNSABIUDADE: 1- DA FABRICA,
PELA ALTA QUALIDADE DO MATERIAl. E SUA LOCt,.�!ZAÇÃO NO PAIs. 2 _ 'DO
ÇON,CESSlf:?N.f.RIO. PELA ASSISTtNCIA ESPECIALIZADA E INTERtSSE EM S'ERvrR BEM.
• Visite-nos •

Importa ção e Comércio
900 'BlUMENAU

l. A.
Nov.cmortl,
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As p.ales muito secas tem
necess.dada de uma boa nu�,
trição como preparação à ma

i"IUllagem e o remedia mais
simples é sempre um bom cre,
me nu'ritivo ou a lanolina
puna, a gc rdura animal mais

I assirnilavel pela nessa epíder ,

,
!l1C. A. Ianclina pura tem (J

�1B! IIIiiiIIi IllllliI!ll!.ll_íiiiiií � defeito de ser difícil de esten,

fABRICA DE MAQUINAS E fUNDiÇÃO MORITZ ��ra�fíl�i�eU�11d���{C�11��s��si�=
De EDMUNDO MORITZ nolina na palmol da mão e es;

Rua Uruguai, 30 _ Caixa Postal, '14 - Telegr.: "MORITZ" íregar uma !1alma na outra
___ I T A .J A I . para que ela se "aqueça" e se

'" Fabricaçl!!J de Bl1lan<;as de 20, - 30 e 40 kl. _ :Bombal Ingle••• de torne maleavel ." possa esten,
1114 - Elxo para senas circularei - Furadeira" horizontal" -pa- der-se facilmente sobre .1 pe_
ra montagem em armação de madeira - Ferragens completai _ Ir!.
Serra fita - Plainall simples, 50 cento dr. largura - Clllndros pa-
J'a padarias, moenda. para cana li! dra;:a. comptetaa para aJ'cla e

pedregniboB - Oficina de fundiÇão e elitampar1& - ·ProJeto.. or
çamentos e demais informaçO'u na FábrIca.

EXISTEM - talvez .voee
não tenha percebido, mas
xístem espelhos mudos -e es

pelhos que "·talam. Inimigos os

prtmeiros, .imigos os segun-
CONVERSA COM MARCIANOS _ Os cientistas co. dcs. 'I'alvez vOce ,.nãél "saiba

meçam a preocupar-se com 11m novo ul"oblema: Se se estabe; : que _um ,E�pelho 80 fala .qual!
leeer, mais dia menes dia, ('·.�tato COm Marte, por meio de; do e !nt�rrog�do com �nt",ll.
�adar ou qualquer 'outro aparelho, qu� lingua se usará? Um; gente Insistencra. �ste díaíogo
Ing'les, Lareetot Hogben, acha qUe o: melhor mesmo é trans- murro deve desenvolver_� .em
mítír numeres eonslderamdo que .os pr(}priedade3 dos numeres ; plena luz, l1m� lu�: s.em pieda,
não :!lodem vaa'ar dum planeta para outro. Julga. que os mar- I de q,?e D·nmüa" ,. ao '2spelho
danos talvez tenham desenvulvldo, sua linguagem por pro- 1 ver, Julgar, aconse�har.:
eesnt- semelhante ao nO'sso, do nosso !lla�eta., . '. .

.

í MUItos, :sp�lho�i mudos .d3-
CASAMENTO � O governo arganttno oeS'2Jo1 modífícar a I vem andir J.J':.F aI\ ou ;mUltas

legislação vigente de modo que .as mulheres pcssam contrair. mufhes que na? sabem interno
rna.rtmonío aos 14 anos de ídade e os hcmens aos 16, elevan- : .;a-�s". se corisíderarrnos, por
do. se assim -srn 2 anos para cada sexo a id.de mínima neees; ' sxemplo, 3:� h!)rrl�21s maquila,
sarla nara o casamento. .Julga a medida conveniente a socie_ 'g.5US em clr�ulaçao: maquila.
dade.

-

.

I
gcns imperf'eitas, desarmonío,

O INVENTOR E A MAQUINA _ Há quase vinte anos :JUS. excessivas- Tambem o es

que o sr. K· D. Manaktala.. engenheír» indiano vínha pelejan- pe:11. pode dizer..llie que não
do para consegu'r' um teclado, !Iara a sua máquina de .es.cre- existe maqullagam

_ p�r.lie�ta
ver, eapaz d,�. datilogra'Iar algumas das Iinguas principais da I qucndo uma -pele nao e dia,
Iudia. E afinal agora obteve êxito em suas esnecíencías ten-' r íameute observada e em con,
do tnventaô« o' teclado para nove dos quize iditimas- usua'Ís em sequencia, cuidada.
Seu pais. Não está .ele d,el t!}d() �trsfeito, _ porem e está traba
lhand(il para incluir no teclado mais 3 Iínguas, pelo menos, in
clusive as Indo.eurouéías,

ATOMOS - o"dr. Hcwar-d Gottlieb, do Instituto de E
nergia Atomíca da Universidade de Wisconsin. afirma que as

irradiações atrmícas destroem os micro-organismos deletérios
que se desenvolvEm na carne e outros alimentos dando.Ihes
saber desagradável.

r-

Souza, acha-Se em :Bestas
de ó dia 11 do correhü;:! mês

de um g�

- a sra. Venína dos San,
tos, esposa do -

sr. Manoel' dos
Santos;
- o jovem

residente nesta
- o sr. Paulo

Achamcsa hospedados
ta cidade:
HOTEL REX: srs. dr. Aliri'
Rodrigues Mourão e .famílíá
dr. Wilson R. Gónç.alves Ne'
ton Boníkimí ·e sra., VÍcent

José Ignacío de Vilas
Wilhelm

o rerilO lu Doas FDf�as· lIDais!
E' a historia dos dois ga- f humanos, se transformam!los no mesmo galinheiro, si- em dois cretinos incapazes.

tuaçâo sempre perigosa e E a sociedade se arruína, na
sem porta de saida. Porque turalmente.
dois galos se ferem até à C Pr6blemá� uma em
morte de um em vant8!- pregada eficiente e ijone.sta I

� gem do outro. Por isso: é admitida em umá casa \
A Não se iluda de que onde existe já uma empre

sogra e nora possam man- gada eficiente e honesta.
dar nu mesma casa. O mi- Resultado da combinação:
nimo que pode acontecer i:: casa em desordem e patrões Ia fuga Av homem. Entre a I (nlouquecidcs.
mãe e' á esposa não pode e- D Moral da história? A ,

xistir paz, mas só um ar- u'riiã� de duas forcas iguais i
misticio arma�'i). Mi21hor 'nã0 faz uma dupla força!
então que as duas potencias porque duás forças iguais I

se olhe•.• de opostos e bem tenà",m a eliminar-se ref'í-
I

definidos confins. I pr:::CB.mente. A única e per' ;

B Dois homens inteli- feita �ombinação possivel'
gentes, ativos', hum�, lOS, está 2m por juntas uma I

unem as suas forças e o seu per�onalidade ferte e lIma:
dinheiro em uma nova so- habil, um astuto e um inte- :
ciedade que os empenha jun ligc ;ÜE\ um meditativo e !
tos. Resultado: os dois ho- um 'ativo, um frio calculis j
meTI' inteligente,. ativo" ta " um in"intivo.

I
��soeolflo.c�oe�'IP'O.�.Q�C.O.D.c»o._.,.c.��C'-o.a�C9O.af'O.o.o.a.or: j

�� !)l:e�1.:)V""'�O-���Q6.C O.C4w.�a.O.O.O.j.o.a.oeo.O��",).01K,.O.C'O�.P"('�'·:..t I
� II
� PARA AS ftSr AS DE NATAi i�l
� �,
P �I". O'TICA, JO' IAS, RELOGIOS E AR'l'IGOS ,'� I

. i� PARA PRESE���eS EM GERAL II /)�� �t .

'.�� . a j� I '%������I���� R!'i'� if'l'of\", i'i>§! (.aT�jI.�:l!Ji=l!ti= t'
.•

" i (nErA) �� I
�� hOJlUAi{i,A A�!!ll\.Bll..kl,J'Lo;l.· A. K � �� i ��§ �; ATENÇÃO; Tôda Pessoaao com as preços mais. cOlnúda- eo"

li . tivos da praça. �� , '"( A S, A
�� g�

�.o.c�,�v."��c,�:o,���.:�:.::::�:�:�.��.�,�o,o.o,s.O'O.OK"O'O'c.c.o�Ji Ji• .,.oe>�••.)�:"O.OIlll("'oec.(I4o.,�.o-.c."'.09C4ll.:..c.04:..a.Q.�.a.D.'��oerAllO�.O"'.a.u • ..,.0.0.000.

I J""LORD'"
ALFAIATARIA L T D A. Chflsü':ll1 Dio):' � a�)?s�nt(}u

'sua neva co.b2çã.o deptro' d'e .

uma' linha inteíra:m.ente no

va, embora otHr':;; figurinistas
tomham seguidO d;ferehte ins.
piração. "Givenehy ão' qual a_o

presentamos um Encant<ldor
model·Q de redingote, ·�m nos

.

sa .pagina, é um ex.emplo dis
so. P!u:a ele .0 corpo fnuinino
'nã': sofreu modificações e
tud:> permanece como ant.es.
Os vestidos são �impks, .3.

gradaveis e juvenis. O pri:neL

CONFECÇõES FINAS PARA HOMENS )

Ru� lã.de Novembro, 592 - l:a andar - Blumenau· S.C. �

JOUÀ� n"" 'pnOfftnl:l if:JHr!!f'''r�'Q>'';;''álIA"" ut ii rÀIU � 1���KI.bl�'v
"_,

RElOJGIO� DE TODAS

faça () mesmo. usando

Exijo do seu
fornecedor

CEBOLA 115fAl!'
EM PÓ E flOGOS

TAMBÉM ALMa EM
..

pa

Representante: 'Representações ur.eunidas
Ltda.

.

.

Rua São Paulo, .3922 - Caixa postal, 599 - I-.
toupava-Seca - Blumenau - Sta. Catarina.

Raffs e ('ia. Ltda. Caixa Postal,," 29
Florianopolis

i,inb.o�· IS

;,;:tr;T Ji\ !1all'!:te:1I

I

� i�.""""""""""""";
Encantador modelo dfl

!IU'}
fec11ada por d{Ji's_gramle�:pom- !

bert Givenolry em J.l�l:0I de
.

. .

. r
camelo. Grande. gola redonda POli:> ''de :já.

.'

I N

oCAS
A NUN CIEM

E S T A F-O L fi ii

Produtos Alimenticios Nelide Ltda. - Cai
xa Posta} 11. .Toinvile
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BLU1\iENAU, 17-12-195�

BUENOS AIRES (UP) - Co- uma vida economv-a Igualmente
mentando a realização da con-I p�ogressista e uma existuncía so

f'ererrcía, Economica Inter-amc-l eíal ígualrnent.a prospera para
rteana. ontem encerrada em I todas as unidades r:olit'cas do

Petropolis, o jornal independente Continente".

"La Nacion" declara num etído- I EI8E:-r.l:l:(1'\VE[�
rial;

,
WASHINGTON <U'l-' O

.
presidente EÍ!6t,;ElllhQwer €logioU

"Esperemos ... que os especta- ontem os rE'su,tlL·1o� da Confe-<'
listas, reunidos no Uio minis-I eeneía Economt�a lnteramerica.�
tros ;r'�sponsav:is pe'.:!. dire�i'io e�'1 na. rEalizada em Petrópoiis, e
conomica ou ímancelra de seus declarou: "Graças a assa Con
povos, técnícos que eOn'l.l:;:aram fezencía, havera. no futuro, van
sua vida ao exame desta classe tagens mutuas na eooperação en-
/lo questões consignam tares- tre as Republicas Americanas".
formar rapídamente, em reall-

dades, no ambiente .ma;" tran

quilo de seus gabinetes e no in

tercambío de idéias e projetos
cumprido no Seio das cumíssões
conetítuídas ou que se constrtu

am ou entre ;;<ü\-ern(.. e governo,
as aspirações 1a Amedea para.

CASA PEITER ..

�S(jJ1ll
=....-:� ::::::>

O MAIOR SORTIMENTO DA CIDADE

EM ARTIGOS PARA HOMEM.

Matriz

. ,
. .'

Já é uma tradição da vida blumenauense comprar pre ..

senles de Nat�1 ena· (a s a. P e 11e r F i I i a I.

Rayon - Em eõres ..

110, - até 350, -
Linha - branca e côres

385, -
Fantasia Havaiana . 280,-

*

Dom p r li com antecedência para Ctn

g:tJlttrar "EXATAMENTE" I) objeto
desejada

CiNTOS

SHORTS

'Couro 20,
40. -

Crocodilo 65, �

á 250, -
Cobra 195,-
elástico - des
de 15,-

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

Desenhos Americanos 150,.
. 'E a, senhora encontrará a maior variedade em

artigos de Natal e a maior eoleçâo em vestidos
e ecstumes ínsp' rados em modêíos tipicamente
parisienses para presentear as suas amizades e

á sí próp.ria nêste mês festívc de Dezembro !
A}fl"uveitê estas ofértas de Natál da Oasa Peiter

'_ .".- --·Filiá.l e compre.hulu fi que a Sra. deseja a.Preços
de .F E S TAS!

'

VESTIDOS CASEIROS DE ALGODãO em xa

'·.dre7.,. listra.do, estampado' e eôres lisas
.

160 até

Roupas esporte
Confecções Saragossy

CAMISAS SPORT

---------------------

GRAVATAS

Rayon ... 17,
30, 35,

Seda Mistn 60,
á 115,

Seda Pura 120,
á 190�

VESTIDOS PARA PASSEIO OU TARDE

420,00
355,00

em Chantung -- eôres lisas .,.

em Fustão ., '"

Novidade Everglace e Catalíne, em Iís,
irado xadrez e estampado '" 560, -- 650, - 790,

-- 650, -- 790,

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

... ........:L-�_ .

VESTIDOS DE GRANDE TOILETE EM TAFETA' PIJAMAS
Lisos, várias côres

135,-
Cambraia UMR
160, - a 250,
Tricoline 220.

á 420,
Seda, .. , 350,-

... -__'

SEDA' PURA, DE NYLQN, RENDA, ETC.
.

':
..

-r-:.r::· _ �:Jj�;�

Saias em' linho,.rafia, Ielle c/riquissimos bordãdos e pUna-
'dos, desde Cr$'150,O{),

'I'ricolinr, . . , . 95,
Cambraia de Linho 595,
'I'rícoline Saníorizada
desde ... � ... ; 195,-

l\IEIAS
Algodão desde

lOt-
Rayon ., .• desde

20,-
NY1011 •• •• desde

·15,-
. Njy10n ' 1amanho
único .. •. 90,�

CAItlHSAS BRANCÁS���-\.'�.,"

Blusas' de :Opala, desde 65�'OO-_3 Ünge-rie, combinacões

65,00.' Completo sortimento em roupas de praia Mailofs

"DIA.'RIOS ASSOCIADOS":.
NAQAO"-

bre o qual, se vem gastando muita

tinta, não são do interesse imediato

do Município, Este, O asilo de me

nores, atenderia, não a necessídades

proprias deste Municipio, por mo

tivos que não precisamos explicar,
e a escola de' enfermagem não re

sultaria só no Interesse do Munici

pio. por isso que' os alunos OU alu
nas não astar-íarn adstritas a servir

somente aqui. Ademais mesmo qU6

se estatuisse tal obrigação, esta va

leria, apenas, por 'quatro anos, de
acordo com o Codigo Civil..., a

Consolidação das Leis do· Trabalho. � IPortanto, si o beneficio da lei pro- �eria, ameaça vo ta
posta não atende, tanto quanto o

seu autor parece supor. os nossos

t ", mundl"'alpeculiares interesses, não é possí-
. llrvar a paIM ;

vel exigir, do nosso corrtríbuínte de

ímpostos.v o sacrificio de uma par- LONDRES (UP) - A Unrão

cela pequena, síquer, das 'renda�.1 SoviétiCa advertiu, ontem, os

publicas, .com sacrifício de outras ·Estad.os Unidos, Grã Bretanha e
necessidades premerttissimas coma

I C'
. •

1
-

. d
a de esgotos, nesta cidade, que. co- ....,rança que VIO arao o acordo. e

me> medicina preventiva. higieni.' .PotsJIam se ratificarem os acor-

ca, aliviaria, de algum modo, as lios de Paris sobre 0, rearl11umen
aperturas da enfermagem. to .alemão-•. dec1.arando que a. lI
Não ha alternativa: primeiro, °a_

corn1!naIt ou, mesmo, apenas suas
tisfazer .as necessidades essenciaes. mã'J! Soviética aumentará

�écJ,rs, ciÍadinn e distritaes, e não, preferentes' da coletividade; depois forças armadas para. garantir

:������:.:�����' i::!rt:eio:r��;�ri�� as dos grupos e particulares. tAs- ,suá superJori'dade sobr.e as dos
',im precedendo, ter-se-ão o seu em _ ". "

par? prover .ás suas necessidades,
po, recu;rsOS para os empreendimen palseS agressores.

,

e isto p,:,la, :forma que. até aqui.
tos complementares ..ditados

pela,.
• .

"
. '. ...• . I t:m segUIdO: Bem se �a?e que Ol"

evolucãô gradual ("Natura non fa' . A Rádio Moscou translmtm

·'I·n-t�e·'.-f··o··a·
.

"C' ',···.00·a'l de-.· dolars l��:i�::�:::�����:;::�:::':�� �:/����"��da�t:OS;=o c�;:.n;� i.:: 1!::<J�!eC::t:ln;:�ié��:e!�se e::. .

'li .,
' t"resse estnto do MunlclplO, mas

I '
•

.
• '

.

.

,...
Ja que o povo, em Blumena.u, ac� I do Estado ou de todo o País, deve; bruxadores dos Estados Umdas,

e

.. a.m�nh.a �a d.ooe�brl.r
>JS

,.�o"ld.:,g.ene.r.osament.e. co.m dadl_V':s pa
primacialmente,. e em primeiro lu-

Gr.ã
Bretanha. e França.

merClantes' mescrupulosos (lUC a- rltlculare�" 2. qualquer feshv:dade gar, ser feito 1'el0 Estado ou pela A nota. diz que os I:'U8,-,OS "J:l.J
dulter.am os preços, em beneflcl� .d'esses !"stabeleclmen- u.- .

- "HOl'e - di.-sse - u.spois de t.os nada mais justo' que esses srs
mao.

gUl'ntem"u Plantaram" a não pa.l'ticil'm:ào
;' • Não comecemos, canse .... ••

. .

uma· série< de. i!nvestiga?õe� ,de. Facultativos. se
..
dignassem destinar

te, por esb:::njar verbas do erari(1 das potencias ociclent::lis na ecn:
. casos concr�too, posso tnec.rmaL 'um" modes",,' parc"la de� seus pro�. municipal com serviços que. ao ferencias .de J),1'JSCOU e a.o mésmo
que, laruentavelmente. f:'i'am a- ventos a um::. .ihstituicao de seu.. M' ,.'

� 'ncumbem porque :.1
,

tad' .., t
.'

'. ., .

I'
unlClplO nao 1 , /;enipo'· acusa a 'esses paie"s,.j"

pr�en as ..a.u.ras ,C?lU _ preç�s particula: mteresse.
.. "logica tortuosa da primeira falta

m(CaJQJ:la�os. e2. esp�c�flCaç�,: !1l
. Uma "!scOl� de enierma�em ;

ccmetida. "pode levar-nos ao -estadQ haverem lmpedfdo a pal'ticivaçã.,
one U1 .na. .a p gma· e a c<:'mo um �asllo de menoreS , 50-. lamentavel do municipio de Barre'. -na. mesmá de- outros pai'iH's in-

;;:;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;iiiii;ai1ã;;;;;;a;;;;;;;;;;;;;;; ;.;·;;;;. .. tos em' São Paulo, por exemplo, teressa.dos.
� em' que, no ultimo ano, .sobre não

I. h?_ver
verbas para obras publicag,

nem as havia para pagam-ento to
, tal do funcionalismo: 4.000 empre,

gadcs! Cousas da .poliÚca' "Adhema.
. rista", que deixaram. o Governo do

Estado de. São Paulo, não o povo,
virtualmente falido. situação da

qual o salvou a honestidade incor-

ruptível do s.ucessor Nogueira Gar. da aJ.wrunenti'Sta e se afirma qUi' .�

de
o.. Russia '90 os paSses comunistas I
j,l:ã.Oj· vacilarãoi em equiparal' seu

São Faulo n,

38.

.

'Li, hoje, nesse orgão de impren
sa, que. o Ilustre Dr. Taborda, me,'

dica, sem .duvída, respeitavel peta
dev�tada atividade profíssío,

l\fAURICIO XAVIER·
RAUL FAGUNDES

nal, propoz uma lei, ria Camara dos
Vereadores, ereando uma "l<;:scola
de Enfermagem", a..,cargo do Mu,

nícípío.
!

A idéa é, ern si, louvavel, hu,
manttarín e, pode, até, exprimir u
ma necessidade publica. Mas resta
saber si se enquadra na "direção
propría d'aquilo que é proprio", is'
t� é, na definição de autonomia
municipal, em' suma: nas prerroga
tivas, e deveres .dos munícípíos, E.
de logo, se vê' que não é nenhum
dever.
Conforme o grau do. sua evoluo

E,X P E Dl E N'T E
.

,

.ASSinaturas:
... Cr$

Cr$
Cr$

150,06
80,00
1,00. ... . .....

SUCURSAIS: mo - Rua Rodrigo Sil:v'a.. 12

� Fone 42.5953 � SÃO PAULO: Rua "I de Ab:dl
n, 23!) - 4.0 andar - Fones: 4-827'7 e 4A181

-

F O R D
PEÇAS LEGITIMAS

ção, devem. os muni('ioios' ir pro.
vendo, gradativamente, aos proble
mas que .Ihe são peculiares, dan
d o. nessa �adação, sempre, -pre
:f"reneia aos de mais ürgencia. E,
indubitavelm"nte, ha muitos ou

BELO HORIZONTE: - Rua Gctás; 24 - PORo
TO ALEGRE: -. Rua J()ão Montanri, 15 - CURI
TmA: - Rua Dr. M1.ll'Íci, 'lOS - 2..0. .andar
Sala 233............ JOINVILE: = Rua São PedrG. 92.

tl','S de mais urgencia do que ess.ç

t';·a escola de 'enfermagem. que
fav\lreceriam toda a coletividada

Casa do Americano 8.A.
Rua 15 de Novembro. i13

ponto
de v.i.sta so'Viético çle- {!U,,,, a. ratif'

cação c}JS Acordos de Paris con,..

duzirá a intensificação. d2: corri-

cez.

Blum.enau, 15· de Dezembro

ACIDENTES· PESSOAIS
-·HA

EDGAR. BARRETO pOderio militar' d{lS d�scrente5

forças armadas dos paises
greésores com :forças não menos

potentes é com Sua disposição
para defender '{! proteger

CARGAS
Para Florianopolis ?à'l?'.

Tambem diz a nota
I
que 'a ratificaçãO! dos Acordos de

Paris não; beneficiam OI problema
da Austria mas mio; se faz ain·

da. na n-ota, nenhuma nova pro

vosta para. resolver a situação l
-

"""""""";""".""""�

CiO citado pais.

s. A. COMERCIAL
MOELLMANN

..

_,I'

Rua 15 de Nov� 1050FAÇAM SEUS
ANUNCIOS

NESTE JOB.NAL
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A NA t.A·O.

. . -

...OlJtro vitória.

�.:,,)�.;:,:�Teixeir;nhQ

o
C�

Imeirâs" mes
. '

.. ':,': ...
"

,-:." , . \'.i ': ..

'

BtumenQ'u: 2
'do

)C" 1· 'F'a1tClu
marc'a��or

R'enaux
ZICO,

do em':

eensftuferes "

,e os

.q .•.... ,

i.
o clube de xadrez deBlumenau (' o seu Núcleo

do Bairro da Velha promoverão no nróximo domirigu
Lia 19, no Salão Paulo Fischer lia Velha urna solenida
de de encerramento comInlcioas 9 toras da manhã;
'ct:im:a sólehidadú' ela entr-ega das medalhas para os res

'pec,tfvos vencedores das varias competicôes efetuadas
no ano em curso'.
, ", Crib:vltb.�·�,(' todos :.'1": :.�os des te esp,;-rte intelectuu 1
, ': '.: ,:;. "':' A DiRETORIA

. o arco esmeràldírr» '. tambem
passou por (lhas õu t.re-s sítuu
ÇÕfS sumamente pertgósas, ma"

foi maíór. índíscutívelmeute. c

n'álllero' de Jo'nflisõE>s it frente da

de
\

\ do para os

Estadual.
Resta aos "P(H'iquitos" o' ccn- ,

1 sôlo de" terem ,"btido, mesmo

derrotados.
.
ampla .t·€a�,il'taçãO

1 .nte sua torcldn, Jlil:Ulf':: oca, sob
. todos os aspêctas a. pcrformajl
c'r; do rlcnc-i dirigitb por Félix
f-',>:'au�, p€l'brIil:Ú-ice' esta 'qu�' fe?
seus ridépta3 e-�:.:}uec�rem aquele
revés 'dE-sconcc'i1Í!nnte frcnt.� .ao
Vast'J' VereIe ,

.." .

OS GOALS
Só'aos ?,' miii'lltos do segundo

rempn deu-se a inauguração do

marcàdcr, N'uma carga cerrada
elo' ataque �tleti�ano sobre ,} .ú1
timo reeluto palmeircr..xe, J'oyne
suspend 'u a 1l21óta. à fre"j,� d.'

arco "(desgu31;J;lecl',,:o) alvi-vel'ue
e Pe,b·usl{v. ent'r,úídCl, .çem ',po::
tunísnro ';ó tC'\;e ',�: _tr:ába,ho .de
empur,rá-,la·. às rê�es:

.

Aos 22 minutos .Ioyne executa

bem um córner, na L·.,quErd3" .cio;
tocando a esfCr.a na pequervi �:
re.� és�era1dina, ,n1e, "I:<xelr.i:
nha corri muita fCl;cidad(?, aCE-L':
tau' pela. ,pra'pul? di: cannõta:
2'xO," :,";
Faltalldo 60' i\,..�'un'.los pura

.

término do n1!l.(\�h, .l'('csbe 2ico o

b,l1;J<J f1:e, CQ-JJ'f\
.

TI" esquerda,
passa. por UHi .("[)l1:tr*.l'lO '.

ro atira

cruzado. com ,endEreço certo.
.

OUTRAS NO'TAS

Houvf1 er....os. :flU arl)Hra:;;'pm de

Sa.lvadol' ,Leinc-::> que fi .'I!.;u,ih pa

'receram de in.{lúêllcia dil'eta na

marcha dá l!Ontilg-clll Em t!lrn·�

de: um 'ilUpos1:g tó:(ue 'lp. zagueh';'
Ivo dentro da, área �

, ru�r". fa,�
ta cometida' pele m ',smo )ng,\?oc.l:
sobre Zico. tun;lbem dentro .'1. do
limite penal, '-l�!'.' :', estamQs., ,er"

I
condfç_ões d� �lfirm;\r se tr,;,an�

,

i

I

I
I

,I

•

t
,

.,

I
I Ili
"

I
'1f
"

,

o
<i
u
O
cr

. 0.

o
III
O
a:
u

DA "�rORD" 1..1-

DER.·� O CAlYlPEONATÓ

I
.

PEI.-W.i.l'S'I'ICO

I
'I

� � -t--� _......... ..- -���--

,Iá·é .campe-
Batido

Nem ,roais um õtHnento fH)S preços até 31í12/1954

F _ 1.',

RIO Dei SUL, '1?- -'No E'.õta

dia Canoa!'!; l'en�h-'Ju'li\e, 110 ultí
;
mo domtr.i,c, a SEgunda rodada

do atual campccnato do futebol,

-"
..

_�s---,-
--'

-e'
_."

11'-
.

. JDI-n'-IIe i::�;,,:.!�:::::::��;,�:=,,'t:::
.

1':Fonn" ·coirlln'lifl ..;am"tm. I'l'i"

Wílson

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

,:I -,-� ..

o
3 a 2 Silvao ArnérrciJ Dor

Sll])t'l'ando ;) América pCI1' :� O ".1.11'11'<1 d" J:Íln·;],· ... I'(·ff·.:·ill tll'eci�·'i',l as faltas (xistente.s, ad' parte 'a.os apitad')!' \\'ilson
tellVJ.s c�Jntra ,2, domingo nans:{-

j
dC-3ê ao (it'"elllp�nl1o c"!11]1rid::>, ','('t'tiu jogud·ores quando se fa-' ','a".

to: _no maiót' clás!'ico joín'.-il"'r: oe por \",'ilson Silva. dirigente ,:? ôa 11,'oessário, acompanhava de

de todGS 0.0.; tempos, le','antou C) rlássico. diz o S"iwinte: f !','rto as jogadas. O· êxito da tar-

Daxi-'as,"::lPÕS sete, ano� de, t�;)':-! "Na al'bitrag'cm l'stn'e 'J ;;r.' de esportiv,l dév"'-se em grande
lTI" o' amhiciona',ia iítub (li' !':lm- �VilRon Sill.'a. juiz cln L:ga Blu- t[:lE'ão. da·L.J.F. de 195·1. O l)l'é- :11enall,'n�p de" FutEhól O qual t.',

--------

!iÚt,Í!ien�a�áo do futehól ti.:l "ri· 1'1' um desempenho acima do CS'! .'1--- IIiIII!IIIIIIIi.......,iI
- �- ..

..,,�
'l

fJprado'. Sohet'ha foi a �tl1acfio do:(laõ(' dos príncipe,," oferccpu ':,'., !
:!t'. l.Vilson Sih'a, mf.recen(;'J pJr i6�güintes defalhe<-<t técnico;;:

IíNO 05 mais ca1ol'ósoE e]ogi',,� c!.,' PE.CAS 'LEG"'IT''I"MA'SLoc'al: Estádio "ErneSto Selo, •
- -

lodc� c;:;
-

de.3p.Jl'tista ,,�1UP ('�t.i�.:f:- i -Casa'" do J'lme:ricano S_A.
(('mm S·.:>brinbo." - .Juiz \Vilson .. .

.

iam no Ef,játlí" "ElneStú' :Sch-l Rua 15 de l:'lovembro. <173
Silva. - Relldl-L: Cr$ !l3,925,OO.' :1" O"tn�ln1. ..·0.... 'TI' o" "[,,,cou com fugar, C',.,

E..
<,,' co »!'!;1 . ."'. ,

__ I {CondU! na 2.3. p:iglt<. letfa Cl .,1.0 tempo; nlllat., ue 2 x 2 I ._.,;:;c;;:;;;;;;:_. ,L ........." .. ." t �·a.i'. ESSA e B:U'SBSCH, '("""n
g'oals de Zabot, Df·.H e Junr;cz.: ª"';·"!>""""�:"'f;W"":",,'··'���m;:mml�m:m.m;nmUH���m�!nIJ.J�UmniHunuHtmlll�JlInn.Jlllllur;f PP'. 'cada; 3.0' lugar, 'ÚABESA
"O'S 33, 36, ·11 e 44 minutos. i::

N M.
. ã () PASTA ('}li:l2 pp, cada e

'

{lê
1<'inru.: Ca....dos :; x 2. g-on.\ .12 \� oe�1.Ç(:�r3 .. er'\."1'080S e' ",eFltals i póss(" 'dÍl inl:1e;éja.�'el, lantCI'lli-

Didi M:'I 36 n1;nut')s. ! =
'. ,. ".' "

.

51 '1ha "temo's ALFAIATES
As equipes atUai"dill com fi s"'1 = [ASA DF. SAUDE ,NOSSA. SENHORA DA. �6tOBIA § XA, cúm ,rpp. Cadli.

;;uinte forma<,:RJ: , : 5 . .., . _' . ',." = O atual eampéonato
CAXIAS: PUceini. H�lio e 1"0: I :: As��rSTf;NCIA ]\'[tDICA PF.RMANENTE A ÇARGO DE ESPECIALISTAS i, do sob os au!;pícios' Cto SESI (,m

Joél. Gung-arDin e Ho'pp€; EH- \ � Am.::r:7.\ \ (:<, ):[_J1COS EXTERNOS i-[hom'enagem '

a fi\:�na Mádeiras
;>:ébio, Didi, \JUal·ez. Cleuson E

I � ",i I Bp:o:efica\las' S'-A .. M.A:B;tl!SA,
Ví. I::: ELETRICIPADE }lLÉDICA - REPOUSO - DESIN'I"OXICAÇQES· i!l Para o' próximO! doming.'), 'a.

M1:E�RICA� Shllóes. Maz1c,) < l � , ALCOOLISMO '- TRATAMENTOS ESPECIAL IZADOS ._;_,.... . =itabfrla :l1ão mar'�ti nE'ÍIh�m en:-
C'.('",�('", ,. i :: .1\.-....�nMf! Monuoz dn 't;ceha Nr. 12.17 -:- Terefon� nr. <!J '" iii' I( ::: 1

.

"
,

.

�car; Ul'11guaib. -�, .

! ::
<ii! v ... i<I' '::: I contro visto Que teremos a :lnun

iDrailTt: Gaivóta., AICE!tl. ZUí,ot, I � ENDF.:1n:;:çO 'l'liJLEGHAFICO: .� "PSIQUIATRA § !l'illda '('ompet;ção de atletisrÍlo,
E:ucJ.ides e Izidoro. IS. , .':= puja firma lromenag€acla ',<'l'á

': :WILSON !\.�BITROU lª C li R f T I B A -,

'.

. .'.

� 4. R A N A 'ª I" Mncl<'il'eil'a Riosu!- S,A. '

CO'� I�'C-fi''''-''''íl.O
I ...

-I ' I 1 2 11 1 I t '..'r)iI-', c•.. "'.:C" "":,.::'�":..r::""":,,,,,i;l"='�M'i!t"��"""S�Clr��"'''''''�_��,,�.mlillDQo.-: (C{}n�u na .S; II ena era ...

_------,---
----

f o R D

Principalnwnte;

Vtj� � que a B E N D IX tconomaJ
faz para, yoGê;: ,

'1 AUTqMÀTICAMENTE, enche-se
dt água. no seu-nível certo .e temo .

peratura adequada. quente e fria,

2 AUI'OMÀTICAMENTE, pela-sua
ação. agitadora, lava suavemente

sem prejudicar os tecidos.

se para enxaguar, sempre em água'
limpa, uma ou duas vêzes, :i sua

'l'ontade.
I
I
Icada ée'rio'l'ação de água, elrtrai '(t

�.' :.- _ _ 7

água d:l 'roupa, pelo novo e puten- ,.

t;i!l�do processo a ",ácuo.

BOLSA FLEXíVEl Df METEXAlOY
Patente "xdu�'vo da BENOlX. garan·
tido por 5 ones - que. em suav�s mo

vimentes a vácuo, fira c águo; da. rouptt-,
d�?oi5 de -enxaguado, s.am amarrotar,

Sem quebrar botõe-s.� en'lQlvendo suave

mente O tEcido, num proc.euo .rque éJi

min� o'oreiudicfol e dritiquac!-o "rôlo ......

.

ATEt�Çi{t Meus Amigos. P�imeir4l grande I,.q�i.�çio n�, J�.REALlSJA (ATAfUN.ENSE'
.. l .

Pratos de Vidro, Tigelas, Sai���ira�J Cijlne.cas e:Çáli,c�s QJ:(er�Q�( esião sendo vendidos com CINCOENTA PORCENTO de ibaOmen,fo.'
Isto sim, é fazer liquidação. Pague �m .,e .Ieve ppl�.�·� Vá 'ligeiro porque-estãQ, levando, ftido.

(EREAUSJA (ATARINENSE em sua primeira Uquid,açãos � Ru� 1S de�noYembro, 870.
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RUA
BLUl\'IENAU

DF. NOVEMBRO, N.o,
S A -» I' \,

1: - -

A�ente1
.,

A -ti S T I N,i"

Peças nílra: CHEVRC 1:1. 'ORO. G. M. C .• DOODGE;JEEP�. INTER,
NATIONAL ,E MOTORES HERCULES

,ORGANISAÇAO PARA
DISPOSITIVO PARA BORDAR

E SERZIR Dl:; FACIL JIoIANEJO

ENCHEDOR DE CARRETILHA
COM DESLIGADOR AUTO-.

MATICO

BRUSQUE - IBIRAMA
PRESID. GETULIO;
TIMBO' - RODEIO -

,APIUNA e ElO DO SUL
--�----�----------�------------------------�������

DATA
E

H O R Ar R I O,

Ul\>I DISCO NUl\!ERADO FA.
CILIT,\. A REGULAGE�I DA

TENSAO DO, FI9

DATA
E

H O'R A' R I O

Para o Bairro da GARCIA
(da Ponte Tenciní até o

, final);

BLOCO COM FECHO DE :PRES.
SÃO FACILITANDO A RETI

RAD •.\. E LIMPEZA DA

LANÇADEffiA

Dia. 16 '::_:_ 5.a Feira
I Das O às 6 horas
I Das '6 às 12 horas
Das 12, às 18 horas
Das 18, às 24 horas

'I Dia 11 ;;_ G.a Feira
Das O às 6 horas
Das 6 às 12 horas

I Das 12 às 18 horas
Das 18,às 24 horas

Dia 18 -- Sábado
Das O às 6 horas
,Das 6 às 12 horas

I Das 12 às 18 .horas
Das 18 às 24 horas

Haverá só Luz
DESLIGADO··
Haverá Luz ·e Forca
Haverá só Luz

�

vos, para escrever um li
vro. Na sua longa excursão
lasca

r.
Torotfei Torlig ve�

realizando ; seus concertos
musicais, executando com
muita perfcía e maestria
em gaita de boca, os mai�
variados programat�, com
sucesso.

Nesta cidade, o aplaudi
do artista búlgaro, que há
longos anos acha-se radica

I
do no Uru_guai, realizará no
próximo domingo, 'na Radio

I . '
,

'

.... ,Difusora local, .no prcgra-
.

ma "Big Show Dominical",
I

'

-===�__l'll NOTA: As industrias que normalmente' 1rabalham com duas ou mais:
F A ( A� M I' berão, horário espedal pará O periodo noful1Io. .

,.', ., '.. ,

SEUS��:gCJg�NAL I' ,AVISO IMPORTANTE:' (omunicamos aos Senhores Consumidores qUJ procederemos
---------- desligamento das linhas sem aviso prévio"

...

caso se verifique consumo
R -D\ inobservantia deste piano. .'. , .

Blumena'u, 14 de dezembro de 1954' '.
,

EMPREIA "FORÇA E LUZ·· SANTA [�THARINA S� A.

Haverá só Luz
Haverá Luz e Força
DESLIGADO
Haverá só Luz

, Dia 16.';"'" 5.31 Feira
Das, O às 6 horas

,

I
nas . 6 às 12horas '

Das 12 às 18 horas

'.

Das 18 às 24 horas

Dia 11 -. 6.a Feira
Das O às 6 horas
Das 6 às 12 horas
Das 12 às 18 horas
Das 18 as 24 horas

PE' DE EXTRAORDINA'RIA
REsrSTENCIA, CO1\.! LINRi\:.'
ESTETICA MODERNA, MONTA
DO SOBRE ESFERAS QUE LHE'
GARANTEM O, MAXIMO

DESLISAMENTO

SELEÇÃO DAS àlADEmAS E1\I
PREGADAS, UNHA ESTUDADA
E ACAEAIUE'1vTO ESIUERADO
EM D:rYERSAS CORES l"AZEM
DO l\10VEL ELGIN U:llA PEÇA,

IDEAL PARA QUALQUER
l\MBIlilNTE

.' fazem de

l\IODELO

Ul'.'I CONTROLE RiGOROSO DA
PRODUÇAO E 'UMA REVISÃO
COl\>lPLETA ANTES DA SAlDA
ASSEGURAM .,A CADA MA
QUINA m! ':, ACABAMENTO
APITRADO E· FUNCIONAMEN-

TO IMPECAVEI,..

B-322 S

A EVENTUA.L SUBSTITUIÇãO
DE PEÇAS. E' ASSEGURADA
PELA STANvARDIZAÇAO DAS
MEDIDAS E PERMA:NEl'i'TE
DIE:>ONmILIDADE DAS MES
;n.'\.:1 ,COl\'Í os nEVENDEDO,

RES E L G I N

�.;;�
f

Haverá só Luz
DESLIGADO
Haverá Luz e Forca
Haverá só Luz

�

Dia 18 � Sábado
.

'Das O às 6 horas
Das

'

6 às 12 horas

J Dâs 12 às 18 horas
Das 18 às 24 horas

A MAQUI'H! DE COSTURA DE FAMA MUNDIAL
20 ANOS DE GARANTIA

D ISTRIBUIDORE S:

P R O S D O ( I MOS O (I E D A D E A N O N I M A
Importação e Comércio

Rua 15 de Novembro, 900 - Blumenau
,Matriz em CURITIBA, FHiais em JOINVILLE .. BLUMENAU e MilRINGA'

PEÇAS,_LEGITIMAS
easa do Âmerleauo '.A.
Rua 15 de Nove=bro. tU
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