
,

Eneraia elelrica da
3� .i'er� 18 (1üii� .

i'id!.) <== Está. an �vli:iip•

A N o x:

tmção a linha de trans-

. missão de energia elé

inca de Paulo AfollSQ
a. João Pessoa e Iníeío
do fornecimento da e-

nel'gia elétrica para C,3-
''''''1''''.,;-.

ta Capital, que será de
quatro mil Kilowatts.

VENDAS

NATAL

-x-x-x-x-

fi As firmas locais abaixo relacionadas, numa excepcional oferta de

II � � �� l, xofer;cem sua� me�cad�rias xsem au�e�t2s:_ x _ x _

. .. R E LOJOARI'A SCH WABE
�.. -IMPORTA(Ã.O E COMERCIO-

lEis o Natal que se aproxima -
- Nã.:) deixe suas compras para os uttímos dias

Reserve com antecedencía seus presentes na RELO.JOARIA SCHWABE, que

�
ofuece sempre as últimas novidades em JOIAS, RELO'GIOS. CRISTAIS, POR.
CELANAS e inumeros outros artigos próprios para presentes.

Possui ainda uma moderna e bem aparelhada OFICINA PARA CON.
FECeÃO df' joias finas e SECÇÃO DE O'TICA ESPECIALIZADA, bem como

enorme sortimento de armações cem aplicações modernas;
� RELO.JOARIA SCHWABE - UMA ORGANIZAÇ.�O QUE QUANTO

I MAIS CRESCE MAIS VANTAGENS OFERECE.
. RELOJOARIA SCHWABE, DE OSWALDO SCHWABE

. Rua 15 d'e Nov. 828 Fone 1546 - Caixa Postal 391 - End. elegr.:

;.
'"RELOSCHWABE" \.

BLU1\1ENAU SANTA CATARINA
x - x -.x - x-

P R O S D O C I MOS. A. Importa�ão e Comércio
Bicicletas - Motocicletas - Peças e Accessõríos - Motores e eoníuntos Ge.
radores à gasolina e Diesel - Balanças - Material Elét;rico - Rádtos - Re
frigeradores - Fogões - Aquecedores - Aparelhos ElétriClCs para o lar -
JUIÍQuinas de Costura - Utensilios Domésticos - Móveis de AÇG _ Tapetes e

colihões de mola. - Instmmentos Musicais - MóveIs para. Escritórios - Poree
Ianas e Crista:s - Presentes Fjn� - Brinquedos.
_ x """":" X - X - X - :x: - x - x - x - - x _'. :5: _.- :!i: - X ....:.

(A S A PEITEI MAl RII
Oferece seu grandioso estoque em Tecidos, Sedas, Linhas, Crus-cmirag Algo.
dões, Nylon e Laises, Confeeções-e Artigos para cavalheiros.

CASA PEITER FILIAL
Ocnfecçães para Sc:nhorQs e Crianças, Lingeri e, Serção d.e Cama .e Mesa, Artigos

Finos para presentes de Natal. .

_x-x-x-x- -x-x-x-x- x-x-x-x-

G R Ar F I ( A 43 S. A.
BRINQUEDOS OS MAIS VARIADOS E MODERNOS � ARTIGOS PARA
pItESENTES, LIVROS EM PORTUGUES, INGLES E ALEMÃO DOS MAIS
AFAMADOS AUTORES � GRANDE SORTIMENTO DE CANETAS TINTEIRO
�x-x-.x-x- -x-x-�-x- �x-x-x-x-

(ASA BUERGER
Oferece para NATAL (JS mais lindos e vaeíaães presentes. eome ,.seguell!:
PARA SENHORAS Sedas - Nylon' - Linhos - Bordado!!> .... Re.odoes
e Tecidos em Algodão CONFECçõES: - Blosas - TailIeurs modernos
Saias - Mailot;; de Lastex - Shorts
PARA HOl\-IENS - pijamas - Camisas - Schorts - Blusões � Calças
Esporte _ Roupões - Gravatas - l\I-eias - Casemiras - LinhOS e Etc. .

MANTEM SEMPRE GRANDE SORTll\tENTO DE CORTINAS EM GERAL E
ARTIGOS DAS FA'ERIVAS LOCAIS

-x-x-x-x- -x-x-x-x- -x-x-x-x-

. MODAS (HANfL

A seguir, o 23.0. Regimoenro
de Infantaria desfilou em
frente ao palanque oficial, em
c'Jn:inencÍa ao chefe da na.

ção que ficou bem ímpressío.,
nado com o garbo e díseíplf,
nu demonstrados p.eks. saldá
d-ts daquela briosa unidade do

Igreja
ofensiva

toma
PerGn
sacerdotes

e tOdos 'os fiéis e de uma e, I por serras e pampas. O diz e
nérgica carta enviada, ao pre O' repete a devoção de um
sidcnte Pcron, assumiu a 0_ povo em sua quase totalidade
fensiva na luta que ora se tra, católica, sempre forte na SUIa
va entre o governo ditatorial fé de Deus, na SallUssima Vir-
e cs católicos daquele pais. gero e no Papa.. O dii nossa
Na Carta Pastoral, assínade -_.;;.

.

.;_.-----------------------...,..7""'---- ....-:----..,..
pelo cardeal Copelo, areebís,
po de Buenos Aires, pelo ear,
deal Cagvíano, bispo de Rosa.
rio pelos arcebispos de Cór_
dOba, Santa Fé, Paraná, Salta
é San Juan ·e pelos bíspos de

em
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Vende-se em estado de
novo, Rádio, píkcá�piEJ
ca, faixa branca. Faci
lita-se parte do pgnitq.
'Tratar na Casa Caca.
Pesca.

. �

,

Fi-I

I

" ta

BO-A· NOTICIA PARA OS QUE
SOFREM DE MALES 1)'0 E$TÔMAGO
• "..

sofrem doÜma "boa Aotfcia

em tôdas as

ELu:;,n:::�.._-l.U, 19-:;:-:�:::4
����------���------------��-----------=���

•

H o J JE - DOMINGO - à'f 2 H:.ras clafiarde _ Hon:
o super western:

O FANTASMA
série:, ,

LEGIAO }<'ANTASMM·
n O ,r E - nO:\HNGO - :1" 4«s 311. '7 �', 9> hor11s.;',---;- I10JE

o CINE BLl}:'v1K!"!AU aDl'��"ent,t 'a :nni,?Y' 11Ndl,lÇào cm

tecnícol-. r. com: "

-

JAIVIES ST1!.WART, Jl'NE ALYSON, FRANCES LD\NGFORD,
GENE KRUP..'í. LO rIS ARMS:nFWNG, em:' "'.'

/.
' M U S : ; A, E 'L A 6 R I M'.l' S:

(THE GL. :;N M.ILLER STORYj ,

Suas músicas tocam (J ')raçál porque ,2nT[!nj:n�m d-e um

C(Jl':;!�'� 1 anaíxcnado !wla mi .;1,:''1, Um filme l;eM�t.d-, ��;;mais
belas musieas: Monlight Ser-enade ... String of 'p,i:al'ts, " In
the Mood . " ,'= mui'os ,:utra.s!

JAMES STEWART. Íne<;qt'eciveL" no imortal papel de
Glclln MilLr! JUNE' _i'(LLYSON ad21'úvel", a mulher que
ViVE!U .sgm=nte nara ·ele;. Seu arncr foi um manancial
d,� mr.lcdias! Uln filme que é um Mosaíco viVe· de penas e
alegria! �' '. .

{

lVlU�.fCA E LáGRIMAS, uma: inesql.weivd geE('uh'er�'t tl'C�
nícclor, feita em Lsueito à mt:D10ri'1 qe Glenn Miller. em

drama da vidn real d;" um n,:m.<;; inesquecivel!., ,., .• ,_ .•.. -.',

o
cmine::le President-> da Re ,

publica, do qual -partícíparam
as comitíves uue acompa
nham o dr, Café Filho e do
govEtnador Iríneu Bcrnhau,
sen. bem como autoridades
I: cais .,: 'rf'uras r';11resentati
:\!:Els de todas as classr: 50.

dais désta cidade. Néssn oca,
sià-;', o nrefC'Íto FIercUio Dee�e
Icvantnu um brindo de h01ll1H
ao sr. Presidente da Republi.
CÇ!,

('3.n1jO') de escravos -

na Sib. ria,
Outr-os, ficalmente. d izem que
e um elos ccrnandat es <!Q 2X'lTi,
to subterranco quo, COHl ba.«
f''l Ucrn.n ia pretende dcn-otai- o

INAUGURAC1iO DA
FERROVIA Á HAJA!'

C�rc'i- d;) melo d.a, a comi.
tva '1l':-sidencial t0l110U o

elo avesso,
trem -especial n ; ncva gare
ferrov','ria local, ecrn des.Ino
a Itajaí, ínaugurando as .im o
r- ovo trecho :fel'rOvia-l� entre
Blum ;nal� .' aquela cidad ';,

',,_ A" c. tina -c1Ésl':cando o
PaI' ocas 'aO da nartida 'Pr'" l" 1 q n.l genu ,',

,

-. ", ", .:
.c.-

Iisc 'S "_1' ele pronunciadosidente da Ré nubl ica í -I ,1v�J (l.,C�JcOl'_�aln nto do 1 o COIld 'i I
-

d no en e r, e· , -

,I! nO,?�i, manr e,;, [1(:0('<; e
CJ o de Ensino Religioso c

slmpa 1 ta �nr 'part� de nume- j ��:;S:lui rcpel indo PS acusb,c;6es
l·�"O."Dllb�I�O (:l�� se :ncO!.�Íi·a- de intromissão da Igr,9ja .nos
\'� j .. j l)]qt"fOrrJl.l dn ',stnç<)o e

<, t "ll'll'nos ,assun os p- " ',.

mundo
1 usso ap (Irias

__ • w� '. __ --:_

C/-PITA!;; E RESERVAS'

Cr$ 1i4.191.216.60

BOA\lISTA, elA.
DE SEGUROS n� vmA

'�, r�frigera��r:.,
mais' perfeito
itl ,produzido

I' .:

no pa,ls

Facilidades para pa�
gamento o prazo.

Venha apreciar em nosso 88.110"
de Exposição a beleza, ti 1"

perieição e a extrsf>rdinAr18

utilidade do BRAST�
SUP� LtlXO - um ref.rigel'id�
cómpleto e definitivo.' psn.
o contõrto do seu lar I

'

Adquira o melhor. para'
-

.�
sua inteira satisfação. �

., "

Super laxo· - 9,5 pés cúbicQ5 --:-l
• Mais espaço útil - )\5 pi)!, • Prateleiras r�movíveiJ, d. acabClm�I I
.. Amplo congelador, com espaço para

.fo ollodizado, aluStélvllil .em, 1I6rlo)l •

guardar CiUmentas Q sertm conglirado.�, posições •

• G.ave.tg cJ. a.lum, lnlo pa_r.a,cal!'!):. _q!ém das gQvetas por.o cu.bol da gAlo. .

.. 2 gaveta! de alumínio que reé",be,Jn
frio {jmldo. pora a cons&rvC!I;aÕ de

frutas, verduros a legumes.
• ComprassQ}! do último mcdillo, n�rt..

amarkanq•.
-

-.
'. -

.. SiI9ni::io5� li da ba{iQ eonsúÍtÍo. - �

5 ANOS DE GARANTIA - SOB DUPLA RESPONSABILIDADE: 'I':' DA FABRiCA, IPELÀ ALTA QUALIDADE DO MATERIAL E SUA LOCAUZAÇAO NO-·PAls; 2";.:1}{)·, "

,CONCESSIONÁRIO. PELA ASSISTÊNCIA ��PECIAUZAOA E INTERt"SSE EM 'S�VllfB��; ,

, t
•. .

Visife-nos ,,-'" .:. 'l

• Bandeja da degêlo.
• Porta funcional com prateleiras, pata

ovos, frascos $ garrafas.
fi Aco.�manto intarno em porcelana ô

prova da corrosão.

PROS,DOCIMO
RUliS,de

S. A.
Novembro,

Imp'orlação e tomêrcio
900 BUJMENAU
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t AUTOM).nCAMENTE. enche-se
de água, no seu �ível certo e tem

pefStUr.ill adequada, quente e t'ri�

Fi.n�u&DO Elti 18i9
SEsDE: SãO PAULO ESTADO· ílEiSAO

Capital' • Cl'$ 300.000.090,00
Fundo d(l/ R�erva. . Cr$ 107.000.000100
Fuudo de Reserva Legal Cr$ 43. OOfL 000,60
LucroS! em SilSpeusc} � Cr$, 6.890 634,60

BALANCETE, EiH 30 NOVElYiBRO DE 1.954
SAO PAULO

-

•, do COlmercio

F i<L I A r S· N O' E S T A D O D E
A4amantlDa - Americana - Amparo - Araraquara. - Baurti - Bebedouro __: lUrigui -
80CRad1l .,.", Bragança Paulista. - Cafelândia - CampInas - catanduVa - conceiçã.;. (Cam.
piDa$J - Consolação (São Pa.ulo) - Franca. - Garça. - Jal>oticabal .Tacarei - Lapa (São
Paulo) Jale9 - Lins Liberdade (S P ) - :Marilla - Olimpia. Osaseo (SP ) - Osvaldo Cruz

OurlJlhos - Pa.rai:z:o (São Paulo) - Pinheiros (São Paulo) :_. Piracicaba. - Presidente

Prudente - Ribeirão Prero - Rio Clal'a - Salto - Sta.. Cecilia (S Paulo) - sta. lfigênia.
(8 Paulo:) - Santos Sto. André (SP). - SãD Catlos S Bernardol do Campo - São João

da Boa Vista. - São José do Rio Preto - São Manoel - S Miguel Paulista (8 P,aulo)
Tucuruvi - Sorocaba. - Sumaré - Tanabi - Taquaritinga. - Ta.ubaté - Tupli (SP)
Va.1:In1:j,os _ Valparaiso. - Votupbranga .

FILIAIS EM OUTROS

AoTIVO
. A-DISPONIVEt.
,Caixa.
Em moeda corrente
Em depósito no Banco do Brasil
Em dep. à ordem da Sup. da Moeda e

Em .outras espécies
B-RJilALlZAVEL

�tras do Teso\tto Nacional
Empréstúnos em CICorrente
EmPréstimos Hipàtécârios
Titulos Desconu.dos
Letras a receber de CIPróprin
AgEncias no País
correspondentes cna Pais
Agências no F,xterioJ:
correspond-entes no Exterior
Outros valores em. moeda extrangeira
capital a realizar· -,

Outros �édltos

.

7 . 3�6. 054,60
4. .995.712.,50
53.134.815,30 65.476.582,40

F-NÃO
Capitai
Aumento de Capital

Fundo de Reserva Legal
Fundo· de Reserva

.

Fuu® de Frevisão
Outras r�servas

G - E x· i G I V E ·L
D E P O' SI TOS

à' vista e a curto
dia Poderes Fúblicos
de Autarquias
em C'C Sem Limite
em ClC LimitadaS
em CIC Populares
em CiC Sem Juros
em CrC de Aviso
Outros dep6sitos

a pral'\O= '

de Poderes .Púbíícos
de Autarquias

de diversos:
a prazo fixo
de aviso prévio

Outros depósitos
Letras a Prêmio

300.000.ooa,ao

do Crédito·

163.252.924,00
30.8.333.798,20
55,149.186,60
76.902.595,70. 603.638.504.50

309.8B5.8U,10
-

2.496.055.634,10
8.175.320.,60

424.782.740,80
. 40.594.613.60

U.422.899,20

prazo: 22.812.775,6Ó
, 4.582.0.81),60.
1.309.717.061,20

6.625.880,10
839.789.368,30
127.783.696,90 '

41.629.730,10
119.151.478,70

Imóveis
Titulos e valores mobiliáriOs;
Ap6lices e Oprigaçóes

c

Federáis no valor
nominal d.. Cr$ 55.I5!}.000,OO
Cl>positadas no Banco do BrasU S.A. à

. ordem da Superintendência ·da. Moeda e
do Crédito 44.201.200,20

.AJ;!õlices Obrigações Federais, inclusive de-
pósito de Cr$ 1.000.000,00 na Defegacía
Fiscal. Decreto Lei 9.602

Ap(Jlices Estaduais
Apólices Municipais
Ações e Debentu.res

159.499.159,0.0 3.453.426.208,�0·

331.132,80
26.500.000,00

342 .126 .928.30
71.260.013,10

Outros valores
C!-ll\IOBILIZAD O

Edifícios de uso do Banco
MóVeis e Utenstlíos
Material à,e expediente
looialações .

, D - RESULTADOS PENDENTES
.Juros e descontos
lmpostos
,Despesas Gerais e outras contas

E - CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Valores.em . garantia

, Valores. em custódia
Titulos a receber de CjAlheia
outras Contas (Contas de Ordem)
' .. ..,._

�
.

1.200.068,80
4.820.299,30
100.275,00

53.693.933,10 104.015.706,40

38.780.048,90 3.596.553.096,50 412.716.849,90
66.194.006,80

796.988,038,60
651. 752.896,20
94.8.052.964,80

1.001.tl68.840,50 3.398.462.740,10 I

OUTRAS RESPONSABILIDADES
Obrigações diversas
Letras a Pagar
Letras Hipotecárias
Agências no País
Correspondentes no Pais
Agéncías no Exterior
C0 rrespondentes no Exterior
Ordens de pegamento e. outros créditos
FunC!<o de Resgate das Partes Beneficiárias
Dividendos a pagar

H - RESULTADOS PE..'\'DENTES
Contas de resultedos

.

I - CONTAS DE COMPENSACÃO
Depositantes de valores em gar. e . ."n custódia

Depositantes de títulos em CObrança;
.

do País 904.719.939,60
do Exterior

. .

43.333.025.20

60.958 _ 880,00

116.902.054,70
17:.625.839',801
5.959.056,20
2.095.902.00 J42.583.852,70

111.313.522,00
202.699.634,00
11. 272 .440,40
1. 486.936,10

Outras contas (Contas de Ordem-

(a) José da Silva Gordo - Dh'etor Presidente
(aI Leonidas Garcia Rosa - Diretor Vice Presidente
(a) T. Quartim Barbosa - Diretor Superintendente

7.306. '114;, 776,2gão Paulo, 6 de Dezembro d;, 1954

�'

,

la) Roberto F. Amaral:_' Diretor Gerente
(a)

.

.José Adnlpho da Silva Gordo - Diretor Gererrte
Ia) Angero Orestes Barbuy - Contador C.R.C. S.P.

----'---

•
•

em ação em nossa lojol

VeJa o qUI a BENDIX ·Ecnnomat
- faz para Você:

2 AUTOMÀTrCAMENTE, p",!a sua

ação agitadora. (a";1 vuave-rnenre

tem preludie..r 0$ tccid,.$

� .AUTOM-ÀTICAMI!:'>1TE...wa�'\l.

se par" enxaguar, ''''DlP! e em :i!�ua
limpa, uma ou duas vezes, � sua

'foDtade•

• AUTOMÃTICAMENTE. ames de

é.da renovação de água, extrai a

�_Aa rouRa, pelo 110VO e paren-
.

�"ciQ processo a vác�o.

.... , ..

Cr$ 1.148.50
•

mensais .•• e mais
estas vantagens:

BOLSA fWdVEl Df METEXAlOY

a 8ENDIX Economaf nao

nl!l��$lta fixaç.ão ao

solo nem instalação "",,,ecial.

Trabalha com qualquer
pressão de água e

.

basta

ligá.la em qualquer tCl'rn.i�!

pGrg que funcione

com tôda elielinela•.

/

_

P"t.llte ••c1u. ·vo do SENOIX. garon·
Rdo. por !l CltOS - que,. em .suoves. mo

vhn.ntos c VOCtJO. tjr'O a õguo do roupa,

d.pcl& de enxaguado. '.m amorrotor,

,am <U/9brqr bctóelt envolvendo 'CUQVt;'!-

O[//!.::iNS n:AçÕES PRÁTICAS SEM COMPROMISSO:

Aproyenem lambem ENCERADEIRAWALlTA (rS 138,30 mensais

( A S A O O A M E R I ( A N O Si A�
�SECCÃO DOME'STlCA
de Novembro, .('13 - F O N E
- ASSISTENCIA MECANICA

NOSSA DlVISA. E' SERVIR
v ,

PROf.ESSORES
H. E. C· Azevedo

ANUNC1EM NESTA .rOLHA

fABRI(A DE MAQUINAS E FUNDiÇÃO MORITZ
De EDMUNDO MORlTZ

Baa Urulual. 31t - Caixa Postal, '14 - 'telelf·: f'MORITZlt
-,-ITAJAI�

ftbrt"� 4e Rallulçu de i!O. - 30 e (O les. - Bombu�ll!'u 4.

1114 - lElxo para IeUU drcularel - 1I'llra4eir.1 horlzouta1a pa
ra lIIQQJ1ta.em em armaÇIo 4. madeira - Ferragenl efllIlpl8tu -
Aerra IHa - l"llúna. fl,Mplet, 50 eent, 4.. WgIDo. - CiUndro. p�
,. .�. moendu para una ti draga, eompletJ,1 para afllta •

pe'"Polhoa - Oficina 4. fIuld1ç1.o ti eltampU1& - praS.to.. or
�to•• demata blfonnaç6H _ "'lima.

RUã Ct.liabá, 114, utl'llZ
do Hospital Santa Isabel.
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exposição dos afamados
{ 'R 1S' AI S "HERtRG"

POI(lt l'I:A'5"" "j{ ,fi M·I D Iii
A�arelhÍ)s de calé: desde (r$ .158,00 .

Aprelfios ,�e jantar:' desde ·41· peças: .11(425;00;
Ãjllda�:

. ,. "

. .�

Liquidifitadêres: preço novo 1.5'50;00 por 1.375600
'.

',

;Maq�inas de ",costura vrV:OUTH"r de superior qualidade:.
:\:' \: novo' 6�SOO�OO - ainda' por 5.975,00. ,

Carrinhos pi ,crianças,. esporte, luto: . 850,,00 ainda por 695.00
Bitideias' reforçadas: Preço novo,,500,OO, ainda por 4�S;OO
:Yoca...Dis�os, em caixas, idem (r$ 915,00 - por 175,00
IUlomaficos' "fHOREIS", ultimo modelo:. 7.500,00 ainda por 6,,750'
Radiolas· "SIEMEHS'!com IÚlomatico

'

"fMOREMS", ultimo mode
lo. em 'fina calxâ:ile ;ll1xo ·(pau ,de .Marfim) idem 30.000,00 ain...

da @o.r Z4JSOrOO!
. .. A)l tOnllE M OS !lPREÇOS DA !

"

WILY SIV:ERT SII Com.! ICasa
JL ...-

-- - ...�--_... - �-� "

: :.- .. : -

"

i

preço'

PARA 1 A R .:..

o melhorl

Nó armário e n�s prate
leiras da cozinha, aplique

.

somente Neocid em P6,
que não transmite éheiro
estranho a louças, Pane
las e gêneros alimentí
cios. Nêsses lugares!.o pó
é melhor contra.baratas.

SE NO'S, mulheres, rios
encontramos desoníentadas
com as discussões sobre

-'/estj{!.(I ��
v:::-rú sempre
Srt.n1�J1·2J. Urna

Em gavetas e armários,

como também em baixo

de môveis, é melhor usar
Ntocid em Pó, que ma

ta baratas por muitas se

manas, deixando-se o pó
nos lugares tratados.

Nas camas, é sempre Pi'�·

Ierível combater as pulo
Z3S com Neoeid em Pó,
que é absolutamente íuo

fensivo e nãotem' cheiro.
Nos assoalhos e tapetes, .

o pÓ'é melhor, porque
não deixa manchae,

NEOCI!,t1l
tê melhor!

Pari presente de nalal somente

CAMISAS KANDER

Rua 15 de Novembro, 1105
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Outras Noticias
.4i'im cfl�' parti<'i:p!U' da grqnd1? �:

.

Em.' l'etrilmiç(i'J à visita q115
eliIe:,nai�J:1a, b_rallile.i.ra '® Qprrl-} lhe �ez O' BotflfoQg�, ,dia' 5 -

. do
da Qt' ::;ão, Silvestre, cuja dl'.,pu- corrente m[,3, estará jog'ando ps

ta dar-se-á na manhã 'de hoje, ta iard� em J3.raglJá. do Sui.
'!!ll SãQ, paulo, seb {JS auspícíos contra o mesmo adversário.

.

a

t\ilI' <O-.'\: Gazeta Esportiva", 'em-' eruipe do Floresta terceiro co

baroou ontem à,c·ta.rde nó Aé-" IlocaàQ no Campen;"ato 'da' Se
rop.ortQ "'Sajgado : Filho", em' gun:da Dívísão da Liga - Bhuue-'

Um prodUltt do

LABORATÓRIO liCOR
DE CAC'AU, XAV lER

I

j
Ulil(l,-defilz-/cão' ele• .1

'.� ':� ��

.. -:'
.�

"

• 'l
-

;:'
�, -:

o 'Natal é, principalmente,'
um lar e uma família.
Pessoas reunidas,
o amor

e a compreensão
pa·irando como um teto .. �

(lembremo-nos da humilde
família de Belém)

E -sob a forma de presentes
os sonhos realizados,
9S votos festivos,
o desej o de felicidade
e, bem-estar.

'>'

Frigidaire desejam-Ihe

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



levar Estadoo a
S. PAULO, 18 (Merid.) - lamento paulista nos
"Tudo leva a crer que

.

a

Assembléia Legislativa fir
mou o propósito de levar a

leilão o Estado de São Pau

O SENAI está oferecendo bolsas de estudo para
os cursos de Técnico Têxtil e Contramestre de Fiacáô
e Tecelagem, no Rio de Janeiro. (Leia editais publi�

. cados em nossa edição de hoje.
.

.

.

rios 'em 19 biliões de cru-,

, 'I zeiros atingirão cifras mui-
�������e���������������������������������������i����i�� to maiores. .

Mantida
ta b e Ia

em sigi/;o· a

militaresdos
RIO, 18 (Merid.) - Ficou

J
pIos ,�os militares que perce;restrito a�s ministros das bem menores proventos, de

lÇastas militar_:es, e '""0 pres!_ vendo ser mantído, tanto o.dente da Repúbllca o conheci- quanto p::,sswel o atual tetomente da tabela a ser propo'S_ does vencimentos dos militata para o aumento das classes res (general de Exercito e ,e_armadas. Nem os -assocíadcs quival-entes).' ,

,do Club Militar, onde se rea, 3. - Extensão' do aumentoIlzaram os estudos, tiveram aos militares em inatividade
cOnhecimento ,oficial, dos no- (25 anos de efetivo serviço e
vos vencim-entos. Isto não quer pessoas assistidas 1)Or monte-dizer, contudo.. qUle índívt; -

dualmente algtms d,-=!es não
estejam ao corrente- A res.,

p:eitQ� nessa reportagem a

purou que a divulgação de,
penderá d'l Diretoria do Club:
esta dará Ou não autój-ízação
nesse sentido. De qualquer
maneira, os sócios terão

"

co
nhecimento primeiro; Depois,
autcrlzada que seja a publL
cidade. a imprensa será 'in_
formada, sendo distribuída
uma nota a todos cs jornais.
Segundo apurou o neporter,
trata-se de evitar toda. preci.
pitacão no caso,' a fim de que,
em face da situação de com
pressão de despesas, as pre
tensões dos mllítares não se
jam mal interpretadas,

As eonelusões
As conclusões dias estudos

rCliilizados no Club Militar,
por uma cOmissão chefiada
pelo general Emiliio Ribas
Junior. são as seguintes, con
forme·nota' dístrfbuída à ím,
prensa Il,ela referida entidade:
1. - Equiparação cu cor

respondencía entre os veneí
mentes dos militares e civis.
2. - Benefícios mais am-

pr., mll.tcr ou outra pensão.
4.- -' Incorporação do aba.

no aos vencimentos, findo um
certo prazo.

Nã,� está segura a Rus
sia de suas Ilossibilida

des no Báltico
FeJicitacões a

,

"A Nação"

cimento cada vez maior da firo:
.ma e fe,),i�i'dade de, seus ,ehe-fes.

I(ILL de WILL. 13 (UP) - O al-. Agradecendo; fa\ou o
-

sr. José
mi�ante ,Kilandl. da Mapnha norte- ,Marques 'Viei'ra; 'direto�gerénte.
americana. declarou hoje q:"e a I o q�ll;l. enalteceu o €'spírit.-.

.

de
M::rinha de Guerra estadurudense sacrtficío, honesrrdade 'et dedica

nítida l ção

!Expulsd,',a senadora por votar:' contra o

fi .

-. « Quebrou a dlsclpllna'''1 '1IIacó peronista ))
- BUENOS AIRES - (De terça-feira, na qual se In- cumprindo a determinação'Wiliam Horssy, da U.P.) -I traduziu inesperadamente o do mesmo",

.

A sra. Elvira Rodriguez artigo 31,. que estabelece as

Leopardí de RcisaÍes, sena- cOl?-diçóes para o divQrCio
dora por Córdoba, foi ex- absolutq_.

.
.

pulsa, on�m,. pelO bloco Pouco" antes dá decisão são, e é pr.ovaveI que
u;;'ico de 'legislàdores da bancada:, o.Conselho Su- qestitUida.
ronistas do Senado, por perior do Partido Peronista
não haver votado a faval Fé :minino decidiu:· sobre a: --77:--T-;��:;iiiilj�iPij;�=-=���8,.�����"'�'i;;���m:élo divorcio. A senadora re- expulsão da senadora

.

Leo� �.

.,

...

nunciou à sua cadeira, há nardi de Rosales. "por fal�
15 dias, ao saber do propó- ta de deslealdade ao movi
sito do Partido Peronista "de {menta".. '.

. ;

apresentar a emenda so;.' Por sua parte, . (> bl.oco;
bre divórCio ao projeto de fundamenta sua decísáo de }lei matrimonial, aprovada i expulsão em qUe a, senado
'esta semàna..

·.Não· se
. apre- ! ra "quebrou a disciplina do

senttou. na agora histbrica i bloco unico de senadores'- ----------------------IIiIIIiI!II--.----.. srj3isão da madrugada, de naciOnais peronistas, �ão 1

Por motivo d�s. festas de
Natal e Ano Novo, recebemos
cartões de felicitações das
seguintes firmas oe pessoas: -,
Prosdccímo S.,, A" Importàção
e. Corriêrcío, cáppuchiniJ &'
Cia. Ltda., do Rio de Janei_
.ro, J. Walter Thompson Com
pany do Bra\'lil, de S. Paulo,
Expresso Blumenauense Ltda.
Werner Garni, "O FarO}"
Pl':j,ecão Luminosa de Anun,
cios, Gráfica Baumgárten Li
mítada, Comércio dé Tecidos
Blumenau S. A., Bubaek Ir
mãos Ltda.; Representação e
Comércio Vale do Itaja! Ltda.
Lnrd Alfaia.taria, Repr'e�lmg
tações Almarís, Alberto Lobe,
For11,et$dora Blumenauensa
de Madeiras Ltda., Casas
Pernambucanas, Irmãos Hue.
�\sch. Construtr.ra �:;! Poços
Artesianos e Bombas. "Hoh"
Ltda., Trans!lorte Coletivo
Kumm e Cia. Ltda ..

Agradecemos e retrlbuímos.

tão em condições de domm�r
Oceano Atlântico 2.0 passo que a

Russia não está segura de suas

possibilidad.::s 'no Báltico.

Seg"ro da situação o'
.

governo guatemalteco
MEXICO, 18 (DF-, - '0 embat

xadcr da quatcmah' no Mexico
desmentiu categoricamente as no

tícias divulgadas ,pela imprensa.
nas quais 'se afirma' estar o gover
no ,CJ'l coronel Castillo Armas amea

çado por um movímento subverst
YO Diz o inform:mte que o gover
no guatemalteco é senhor da situa

ção

As caracleristicas de uma
. maquinã de costura ideal .

COSTURA PARA FRENTE E·
PAR'\. TRAZ, cosr REGULA
DOR DE COl\-IPRIMENTO E

FIXADOR DE PON'I{)

DISPOSITIVO

ENCHEDOR DE CARRETffiRA
COM DESLIGADOR AUTO-.

MATICO

Ul\-I DISCO Nti1\lERADO F.\.�

CILnA A REGULAGE.l\-I Dó'\.

TENSÃO DO FIO,

BLOCO COM mCRO DE PRES
SÃO FACILITANDO A RETI�

NADA E LTIMPEZA DA
LANÇADEIRA

PE' DE EXTRAORDINA'RL>\
RESISTENCIA, COM LINHA
ESTETICA MODERNA, MONTA·
DO SOBRIi: ESFERAS QUE LHE
GARANTEM O l\iA."ITMO

DESL!SAIVfENTO

SELEÇÃO nAS :M'ADEIRAS El.'r1_
PREGADAS, LINHA ESTUDADA
E ACABAl\iENTO E�IERADO
El\l DIVERSAS CORES FAZEM
DO 1\IOVEL ELGIN UMA PEÇA

IDEAL PARA QUALQUER
AMBIENTE

fazem

MODELO

UM CONTROLE RIGOROSO DA
PRODUÇÃO E mIA REVISÃO
COMPLETA. ANTES DA SAIDA
ASSEGURAM A' CADA MA
QUINA UM ACABAMENTO
APURADO E FUNCIONAMEN-

. TO lMPECAVEL.

B-32Z S
. -�
A EVENTUAL SUBSTITUICãO
DE PEÇAS.s' ASSEGURADA
PELA, STA��A�DlZAÇãO DAS

lI'IEDIDAS E 'PERMANENTE
DIE}>ONlBILIDADE DAS MES-

1\lA:l COM os lUlVENDEDO
RES E L G I N

20 ANOS DE GARANTIA
D ISTRIBUIDORE S:

PROSDOCIMO SOCIEDADE ANONIMA
Importação e, Comércio .

Rua 15 de Novembro, 900 - Blwnenau
Matriz em CURITIBA, Filiais em JOlNVILLE - .BLUMENAU

7

'!falou tarnbem O

Bruns. di1 ..etoI'-gerc....nt-eo,
fez suas as expressões seu

colega de dil'�OTia.,
.

renovando
os a�l.'adecimen-t"s' aos se-us fun-'
éion:ã.rlos. .felIcitand(K)'3 . pelO
seu bom desempcmho' nas> suas
funções e agr3!dooendo ainda. a
constttutam uma 'p�rcela 'bago
ciaís. Em --

nome de!:it;�s. falou o
sr, Martinho Cardoso da Ve,\gll,
({U!'! agradeceu -a Jrentileza do
c-:mvjte' e às àtenções dispensa
das a todos. e 'depois de emalte
ceI' <) elevado eSlll:t"ito d� contra
t-flrnisaQão de dirigentes e fun
cionários da Comercial Viéira
Bruns, formulou votos p-ara que
aquela poderosa, emp-resa nrogrt
da sempre, para ,felicidade . (le
tddo::>s e Pelo €ngrandecimen� do

DE PEÇAS PARA CAMINHõES E

AUTOMO'VEIS, A' VOSSA DIS POSIÇAO'

COMERCIAL VIORa B1UNS S.l.
RUA

BLUMENAU
XV DE. NOVEMBRO. N, H 2 3

SANTA CATA RINA

-.�-x

IMPO'RTAÇAO DiRETA
-

'Agenles ·"A U S T I N"
Pecas n�ra: CHEVRO LEr, FORO, G. M. t, DOODGE, JEEPS, INTER ..

-,
.

It".
".

,NATIONAL, E MOTORES HERCULES.
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