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"Vargal'decretou tarDando perempto o contato
Radio FarroupiUla, pe�tencentel aás Olcari&s" 'ASIIO$:iado8, e. .01'10

• �:�i};�F;;gi'f;e O ��Ipe priva
�

a� Gp�lii§ões gau�«::bas de um' e,feciente instrumento de pl'epa..
,

� ,

,e!.'�l um,' do� objethto$, que visava, a famigerada "lei Malaiá99.. " ./

't
, e:::3 '

,
' ;J,

inquerdte pretedido' f!in quatll:'8 CcuUgcifEleitorais, OI TrabalhiltalpOlluialD amaiolfia :I. "
-

. ". �
.

';

rr,a
East: Trabalhistas, 5, Líbe- os Liberais O'izel11 estar' na ;
l�a�s ,3_; Conservadores, 2. cabeça. Em Sarthrook, BÍ- �,
Saint Pacnras : Conservas- ríngham e Bhondia, os c()- i
dores; 5.' Isto é, desses 40 'munístas anunciam ..é,,-: ;

yotantes! 23 vo taram nos- plendidos progressos".'
- , ;

I'rabalhistas, 11 110S Cori- \ \
servadorcs ' e 6 nos Lihe- 'Londres. 5 (Reuters)

I
mIS. Neste dia histórico vara a
Ein Hammersmíth e Grã Bretanha - primeh:;l�West vVoolich, Co�sef'v:a- eleições parlamentares d�s

dores e Trabalhistas consí- de lfJ35 - foi dado Inicio

;,-, deram iguais. as suas 008- ao nleito .ás sete horas da·sibilidades. Os Tràbalhís- manhã num ritmo lento
'

�! t:?.5 consideram ser vence- 111as ao iniciar-se á
<

tard-
' .

i 1 dO!'es em East '\Vooli,ch e a votacão, já: se processa
�: ';!"f� €pse �e�iJltado seJa mp.a va acele.ra�amente .em to
s: \.�l;.}l'!!? sólida. Um funeio- do o PaIS, conforme infor-

mações colhidas pelá Reu- ,

ters, em toda ti parle.
Em -numerosos distrito:-;�'

a votacão foi' qualificada'
como "pesada", dada a'
massa de eleitores que 'COI11'�
pareceram.

' Todos os nar-.
.Iidos esperam �rande a -'

Iluencia 3S urnas nestas.
últimas' horas, da tarde
quando os trabalhadores.

I regressam às suas casas.
Até ás últimas horas ,ila
noite de ontem, ernm. (' '-,'
"idos alto..falultles

'

n:ts';"
ruas de Londres c "S],'I-,
,gaus" de diferentes Parti- i
dos eram escutados 'C0118-

'

lautamente emquanm.'. f) .:

eleitorado, já fàtigado.: co- ,.

'as meçava a dirigir-se para \

" dentro.
,
Em alguns distritos, á,

meia noite de ontem. gru- !
nos de conservadoras co-,'
meçaram a entregar bole- �
Uns com lill§tuageII+, Incisl- i
va, numa tentativa no II t-

"

, timo minuto, para arrastar
r :

vietíca, Estados Unidos e I municacão meridional, COl'- ° eleitorado. �França. chegaram a um a-I tando a zona britaníca em Mais de 1.500 candídn- ;cordo quanto, ás suas res- duas jiarte, As zona, fran- tos que pretendem uma !pecUYI1S zonas e ocupação j eesa fica a' oeste, entre as cadeira no Parlamento. i";\ NACÃO" de Viena. Os brítanicos "zonas americana e brita- nestas eleições. ainda estão IPor motivo de força ocuparão a secção meridio- nica, ãnctusívc suas esta- tentando ganhar votos ho- Ill' aíoi ".\ 7.,7,·C·}0" n51)' ci r- nal da capital: austrlaca, os cões de Estrada de Ferro. Ie. fazendo discursos 'para' i,; �·;,�ii
>

��ll���: l�rnanh�, norte-americanos a noro- O .centro da cidade é co- as mulheres que fazem. li-
'

I tambem, !1S.0 circulará, este, ao passo que às tro- mum a todas as quatro \)0- la diante das lojas e casns! reanarecendo dcminvo com pas soviéticas toda a sec- tencias ocupantes.. O acol'-: cornercraís. Os "s}ogans"! o 'número de 'r,áginas de cão oriental' da cidade e .do final sobre as zonas de partidarios continuam a! costume nas edições desse ambos os lados do Danu- Berlim ainda não foi assÍ- ser proclamados a todos os

I
dia.

S s I ;ijun�n,e
com a co-

;dO' Co�m--e-.-r"--VC-�-Oi-'�_'I�OS_�_li
__

f'__ala_n�_es.
,:

e ire
..",.

'OQCaO
di.. :5'

·potencÍas
da.

sobre a oca

oz-eo .de Viena
União So-

dos beneficiários, num au�'
mento nos preços dos res
pectivoS prod'utos, utilida
des ou serviços publicos. O
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Oferecido á
dos,de um

brasileiros
;. .Temos em mãos um e"

'xemplar de "O Cruzeiro do
Sul", um dos jornais edi
tados pelo Serviço Espe
.cia l da FER, na Itafia, O
exemplrn- que nos foi of'e
recido corresporrde a urnr

edição eepccia l. com bon

clichês, suplemento, etc
-Relatam-se ali vádas e in,
teressantcs historias sobrt
a vida dos nossos cornba
tentes na Itulia, de onde re

saltam o heroismo c a hra
vura da uente brasileira.
que bravarneute lutou eu,

prol da liberdade dos po
vos, Ofereceu-nos o exerr

p lar {) soldado AHNO
ZWICI\ER, 11, 400, da FEll
que juntamente nos enviou
a seguinte carta:
.. "I'l'i\LIA. 11) de Junl«
de 1945 - Ao Redator de
A NAÇAO -- Blumenau. -

Prezado senhor. Com cst:l
quero passar ás mãos de
V S uin exemplar do jor
nal "Cruzeiro do Sul''. or

gão da Fon;a Expedicioná
ria Bra�ilcira aqui na 11<1"
lia" em sua última edicíío,
com din�rsos artigos dig-

,Í!05 dl� menção. Aqui um

soldado expediciouario de
Sanl a Catarina, do Muni·
eipil) de Blurnenau. que
;muito apreeiaría um cxe

plar de "A NAÇÃO", si is
to fosse posí'livel. Sem mais
�.O seu inteiro diSjJôr, (a)
Soldado Arno Zwicker".
DadO o fato de que mi

cxpedic.ionarios hra�iJeí
TOS já estão de partida da
Europa, de regresso ao

Ht'usiL mio sabemos si a

,'cmessll de jOl"naís que ou

tem fizemos, em nome de
Arno Zukl{er, alcançará
ainda o seu destino. En-

I
,--

nossa r-eduçêio um., ee�emp�C1r A U' Nj o r n a i s dos expeéllclonarlos' sim

Reclc.rrumdo as e d i c õ e s de
s

Por último, confessamos
nossa gratidão ao bravo
combatente Arno Zwicker,
pela gentileza de nos ter

tretanto, sua família em >lHIS seu nome na relacão i enviado um exemplar de
Blumenau poderá receber do� �ossos assinantes, es- "C.ruzeh·!� do Sul'�, verda:
todos os exemplares de. parando unicamente que os deira reuqma, pois que e

nossa edição que desciar' seus narentes nos enviem testemunha da heroíca a

e. como homenagem nossa
,
o eoudereço para onde de- tuação dos soldados brasi

ao expedícionarfo blume-. ve ;1'1' remetido (I exem- leiros nos campos de bata
nauense, desde já registra-

I

piar de nossa edição diária. lha da Europa.

I [O ,151 -- :')a feira, 5-7-15\
i'

NaçãoB'
Orpo ,dO!! ''DMriOs AssGciadoo"

Fundado em 29 de Maio de 1943

(Registrado no I;>IP sob nr. 14.223) I
Diretor:

HONORATO TOMELIN

EXPEDIENTE

75,00
4fl,oo
25,t1")
0,4"
<l.5"

)1016U

I

AsSÍJl:;lt11Ill.,
ANO .. .... Cr$
SE.MESTRE .. Cr$
TRIME.'ITRIl .. Cr$
Nnnw:o llvuls<> Cr$

Aílt domingos C:t$
Numero ;ttrasaoo ,. Cr$

_--

llepreSmttnte no Rio de 1aneiIO:

"Serviços de Imprensa I.imitllda" [
gdificio Odcon, s. 302 - Td. 42 .... ,5:} i para

,

--- I

',- RcplftC:lltlnte em São_ p� :,1:': I;', • 'Sem� de Jroprtm# ...nlll�dR" ,

1l!U 7 de Abril 250 -- Tcl. 4-8277

A

CORREIAS Eli'I "V"
f::lt'Ca fracionaI de todas as medidas.
Revendedor em l31un:enau:

JustulS

D

8 as
Esta guerra, se foi uma nus suas atividades nume- tas da UDN está ultrapas-

vitoria nítida da democra- rosos grupos socialistas. sudo por aueles.'
,

ci«, na SU!.l concepção tra-, Independentemente, ])0- Este afto caracteriza um

dicionul, de sistema de 01'- rem, da participação destas novo estado de estiiríto, In
ganiza(:ão liberal da sonie- correntes, o programa de dica a conscíencia adquiri
dude humana, com, a pro- ação da UDN, ao que adían- da pelas correntes iheraís
tecão dos ideais da Iiber- tam os proceres mais au- do país da imnortancía do
rlade e igualdade perante a toi-ízados incorpora, ás problema social. E da par-
o, relem jur idicn, foi tmnbem reivindicações de carater

' ,

- • , .c te da esquerda deniocráti-ama vitoria da esquerda. A líti d' i" S

11)0 1 ico, .' avalnçl�,tb aSd l(dCla cu, ," sua atitude constituicoluboracâo das potencias t • .

eaniütlÍstas com o Estado �'�rÍ��:�ic�lla d� I�O�� br;lsi: UIll estimulo á colaboração '

:';Ul:üilista da Hussia na lu- ieiro, Frutos de visão tão lima prova e1;l boa vontade,
la contra o mimigo comum escarecida são estes pontos Ide que se acham nenetra
mais que a causa, terá si- da plataforma .do bl'ip;üdei- '\,das, de;' colaborar cO,ln :9..sdo a consequencia da hur-

, ., vcrdadeirns forças pr ogres
monizacão de idéias nor- 1'0 �uuan.lo qorncs qu,�� .I.a I sistas para a, reconquista
ledores de duas mentali- s� pode su�er_n' que P ,Pll- \ das liberdades fnndàmen-
dudes, na tentativa de sal- 011110 de rcivindicacôes a- I" ,.' ,

"
,

"ar o que havia de comuna presentado ao candidato t uu l'0'11hadas ao nov o por,
entre eles do assalto dos democratico pelo comité! uni regime d� obsçurantis-
harbaros fascistas. E a in- provisorio dos esquerdis- mo e de reaçao. "

ternrelacào dos dois con-

ceitos de "ida social, que se ,_

processou no campo da dou

d d
"

trina e da cxneriencla, pro- ,A ver' a' ftv, s.e'mpre apare,ce'jeta-se no mundo de apôs r:
guerra 113 forma de nova

concepção de democracia.' .&�... "

:_" _:���«Esta tornou-se mais dina� II --�-��-.,. ----

mica e vital assinalando ao
seu ar:'ahotu�o de gu::tnliú Diz O que reproduzi I lOS em epigrafe um provel'�
das 1,,'erogHtIva� de liher-I bio. E, C(llllO todas as senkn,'us da sabedoria Tlopulür,
dade. rI., pessoa lmllwna os I esia traduz tamhem a yerdade, com toda a eloquencia
�:,llSel(!S de .iusti_c:a social. ,I !lo "vox pO]juli, voz Dei".

'"

I'.stc c (1 ,:erdat!clro asnee-I Dizem os siiuacionh!as, no Esiado, que a oposi,..
to revoluclOnano da gncr- f:':JO não díspõe de Ímprens;\. Teem repetidp essa inver,..
ra de que agora emergi- linde em vár.ias ocasiões, ora alegando a falta de pr'es
Il,!OS. tigia dos jornais que estão com a Democracia, ora airi.,.

. ;\0 Brasil. a luta que se huindo-Ihes erros c equjvüC.'os quando se abalançam a

tr:lva contra a ditadura du"Ílhu dos meritüso magnificentes da Ditadura.
l'(';;eionana iniciou-se sob Entretanto, esta não é a verdade. E para provar
fi si,'-\Ilo da união entre to· que Se) lal,s:n-; as nlcgaç0cs lias orgãos que se -prendeJu
d:IS ;!s correntes deUlOcrú- aos interesses ditatoriais, ln;�taria que citasselnos a,C,ll'
licas, conservadoras, lihrc" ta, que ho.1.' divulgalnos, ,(k um expedicionario bluine
'ais e "squerdistas. Fruto naucnse, CjüC nos escreveu' da ltalia" solicitando renles�
de atividades :-:;ubterrane:is, 5a de nossas edições. O v:tloroso ombatente braiiIeiro
.� UDN !('ve desde a �ua queria. [lal uralmenie, notici,!s de sua terra, Mas queria
'fase embrionaria do ,.

Ull- noticias honestas, que lhe dessem a impressão' verda
der-ground" a -colaboração di;úr'J dó que por aqui se passa, esperando. com �ert�
ativa dos elementos eh es- 7.a, que se estivesse p1'ocessm1do_ no �$tado e no l>_a1s mil
Guerda.' Se acontecimentos 1l1Ovirncntu ele redemocratlsaçao, de recuperaçao das
I)osteríores izeram dedi- liberdades púhicas, de cOIlllJute rfanco e ,<10 fascismo,
!.>;ar-se dela os 'auadros contra o qual lular:.uÍl, del'nunando seu sangue gene-'
mais radicais da e�:(rnerd3 roso, nos acmpos de bata1l1;1 da Europa. _A circunstan
os que obedecem á orienta· ei.a de se haver lemhn1c1o de A NAÇÃO, um' orgão de
ção de Prestes, permanece�, ,imprensa que conta apenas dois anos de idade. bem: de
nHu, entretanto, integrados fine o que penSaJll c o qli(� sentem, cm face da nossa'
------.--� -- • -�.

situaçbó, aqueles que lutai'all} contra o toialitarismOr
Só os ol'gbos da imprem.iô livre podem realmente iú
formá-los, llorque s:":' (�lCs !rmluzem de l"l:io, corajosa-'
mente o que acmüece nO 1)áís. Si receber os exempla
res de nossas ultimas ed1r:\,es, o bravo expedicionado
11a de ier as informações que deseia.

THEODOR DAHIUS
Hua Lj de Novembro, H2J - Tel. 1.228

eOlllUnica a sw� llislillfa ftT�lIesia a enlrada de 110\":1" rCHlessas de ,ll1olores, des[at:dnd.u-se

"Elna" de co'lIstrw;:lo extremamente. solida e robusta.

Para aquhh;úo dos mesmos facilitamos o pagamento.

Segue agora a lista de motores que temos para pronta entrega ue nossa deposito:
Molares em estoque para pronta entrega:

l\[otores
Motures
Motores
1IllLores
Motor
:.\101.01'
Molores
.M(.t@r

2 Motores
1 'Motor
1 l\h)tor
1 Motor
2 'Motores

Motor
Motor
Motor
Moto!'

Marca
Marca
.Marell
Mm-ea
Marca
Man:a
Marca
Marca
Marca
Man:a
iI-Ian::�
l\.larca
Marca
Marca
Marca
Marca
Marca

11
5
2
f.;
1
1
4
1

1
1
1
1

.It..

ELB 1,70 HP
EEH l,7i) tIl'
Er:8 3 BP
EEB -1,25 BP
EEB 7,5 RP
El�:H 8.5 IIP
Ei':B 11.0 BP
tEB 1,0 til'
CEB 1.5 BP
CJi:B 2;0 BP
CEn ;:1,0 HP
CEB 3,3 HP
CEB 6.7 .BP
CEB 8.8 .BP
CEn 13:5 BP
CEH 17,5 BP
CEn 21,5 HP

2870
2870
2t)70
2870
�870
:2370
2õ70
1430
U30
1·:f3U
1430
14;:;0
1430
14;,0
14::i0
1430
1430

RP;\li
RPM·
RP1\í
RPM
P.Pivl,
RP.1VI
HP.M
REM
RPM
RPl\I
RPl\l,
RPM
HPM
RPM
RP2d
HPM
RPl\I

moscovií.as. Molnlov ao in
vestir conlra li Carla de
Chapult cpcc, tinha i ntcn
ç:lo de destruir' (I pun-ame
ricau ismu. Mas o 1-('''11(' do

I dele,.;:\dll sovietico foi ma-

Muito embora tivesse �i, dem .i';. foi lançada, e os: gistrallllt"!Jte amarad« ne

�{ssia :'l.l!unc;iado <l exlh_l-! '}pus ,lidt'rc:> L':lll1h�l:do 3-'0- \ los elll'r:�icos l'l'twI.'Senlall
çno do hommlcrn, rlesep i e;�1allo. do .Mexwo,. l<�gltat- i !e:-; 'lj!H,'!"íl.'aUOS. que galhar
iancar uma caber:.! de pon-, 11. da ltaha. LUIZ Carlos i !lamente cnfrenbram n ar

te 1;0 no\"o i\íundo. J:ltllais )'l'cs!e.s do Brasil, c outros, I r');:{:111ci:l do comiss:Il'lo
)S t·OIlJurli.stas sa UHSS li- i coincidcm nas exprcssi"ícs! russo.
VBl"�iI1l illlell(:io de ahando'-I de seus di.scursos. A ln-I Br;t�,i!t:irll;;. O ÚIIÍ<"U re

nar. sn:l� :ltiYidad(�s Ínter-, noen�.ia pol_itica inglesa .e Iriu1l; ({ue !lOS �erYe � o li
:l::Jcc�nah�bs, Seu lruba I amencana .1l�1110 ao.s PaI-;, �Je.'·'ll dClllocrabco. Nau nos
lho e por rlelraz dos has-, I ses da Amcnra LatJna {' I tlbdaJI10S ',:OI11 ti promessa
tid'ires. SUi� palavra de m'- prejudicial aos interesse:; I (�P:;; propag:!!:dislas (la

I gl',mdes;! .�OVJcÍl("a, quc a
�--------�-----. pf('�:O;tlll !i(!S ser possi,ct

eOIllprar, entre oulras ClJi
s;�::; Il�'c{�ss�n·ins .. :l �.!;aKolilúl
I"!iS;;;l 'I "in!e cCllta\"PS o li

I lro. SiJo IHiragens engana-"

\ !!or�ls. ,Estejamos, ·coÍn o's
1:.�I;t(k!s Unidos ('. ("om "'S

d.elllais na<;ües lalinll-;ll.lIe
I'!C;lllas, !i;:;ados pur Ul:1<.l
S.il!Ccl·a alllisade, numa 1>0-
ll.tlca sal.ldavel de boa yi
smh<in�:t. Fazer pronagan
da anLl-amcricanisla, (fl.l::m
do a reciprocidade de in
leres�es entre os Estaos
Fnii!os 'e o Brasil ,; llluil(.

: grandl" '(o púúe1 anli-palrió
; li!·n. Sej:mws hr,,�ilpil"'-Is c

i tr';lbalÍlem'ls Jlor lima ]>0-
! titica de intcrealllhio :mlC

; riC:ll1O. As Amcricas lu:i
d,,� poderão opúr resisten

., ci;i no holeheyislll(l destrui
: dor. Sejamos anU-raseis
: tas. anti-nazistas e ::luti-co
i l11unistas. Não confunda
: IJJOS para nüo :,;enl1os ("OD

i fundidos. Ser <lllti-I':ls,·jsla
! não quer dize:' :;dpi'ir 'In

: cOlllunismo. Com]Jaler (I
,

cOlllllnismo não � se,. ras
: cj�bi,! Muitn�, el,'IIH'ntos
; 1)ül"niciúsos procuram a

: eonl"usüo, as i revus. ll:ll'::l
l sua jwolxlgnnd:1 holchcvis
, b. Anl:es eOl11kdi:llU (I na
I

ZíSlllO, hoje criticam o pan
allleriranismo. ::'):10 osdens
de iVf, ,SI."Oll. E' a .:al)cça de
ponte Soy:cL1ca. Cuidado
cum da �

3

A nova marca "EL-NA"

3
2
2
2
3
2

H.p:\r
RPM
RPM
RPI;.i,
RPM'
RPM:
RPj"l;

F (}rhh' ::1. I, 1.I\k.-idion:d) � h'ot! num fase de inten.sa
--'- A ()PW.:�dH, "C;j�'l':lse, eIH :1' atividades, estando prep��- PARA QUE SE OBTENHA
rIe!! .. um:,,, de \'l� ias. en-, rada em lodos os mumCl- UMA PAZ DURA-

'

._ -,- -- _- -- - -- .- - . - .. - -I pios para iniciar o alisla- DOURA
I mento voluntario cm mas- Cidade do Vaticano, 4

'I'EAl\:Sl<'ORMAn.\ I Sll, Várias caravanas de- (Reuten,) -- O Papl,l, diri
em fun:a me�gni:;;ada ll�o(_"raticas cruzam .() inLe- gindo-se em inglês, na nia
'u LegÍ1Úl Pcrhl;;iH'S" ! l"ll�r do Estad(), a�sj�liJ�d(j nhã de ontem, aos rnem

LisÍJua, -1 lH.i'uierS) -' a ll1�t�lla��:) dos lhrelOnos bros da Comissão de As-
iliíllUL .. i & Desta:nnei'\<l'3 '1:) l,egião I

mUIllClp�ns. suntm; navais dos Estados,
l'urt!!!-'.llcsa IT;,liz;íI·;tlil lllU-' - - - ------- .- Unidos, chefiados pelo sin.'
üohras nos arredores de I f{arry Sheppard, disse:'-
Lisboa. no r�n� da semana, I BRASILEIRO, NÃO FALA "Afim âe obtermos uma

llSaJH!O. lllumçao reaL Os I UMA PALAVHA DE paz duradoura, os homens
I)XerCiClOS foram 11e eomba- POHTUGL'ES responsaveis não deverão
I e a par�lq.tledí5lw; Que lIa- preocupar-se e:xclusivanieil-

I
:iam descido na costa. A _Hio, '1 (Meridional) te ,com a reconstrução ma-

'.egião roí transformada Um (ato interessante aca- lerial do mundo, mas com
de marca I em força mecanisada, dis- ha dê ser registrado aqui. a garantia de que todos os

i p�lI1dl.) de \odo[ts as armas As au�oriclades maritim:1s pOYOS, devem ter liherdade
I dJspondo f.ie iodas as ar- eneannnharam ao Esládo Dúlítica, espiritual e reli.;
mas modernas pura lula ma!o!' do Exercito o jo\'(:.\11' glosou".
nas Tuas. O orgáo ofieiái \Villíum José Casagrandc. �_, �_'_ ___'

'

:'Diar!() da lVlanhã" comen- o liual foi repatriado nela .\ HOSPEDAGEM DA CO-
l� hOJe as rnan�bnls, CO!H-lllossa autoridade consular .MITIVA DOS "TRES
�dr�n�o rra. ��gl�IO • Pon:��- í em �V�.tshington. \Yilliam é GNANDES"
....uesa .1 nUa! d •• InteI na bl1-! hn:-alen'() e se"uiu lJara os L J . .f (R, )tanica . J ," ,.- , .'''' -. .� OD! re�, "", euters -

__ _:_ ,Est.ados �nlllos aInda c1'1- A emissora de Paris anun�

fSA ,.",.." I anç;a. �a yazen�o-se l?-q- ! ela que os russos estão a

i' LA PARA ESCRIlonro i mcm, at�nglU a Idade mlll�' datando 25 gmndes edifi-
� I [1" . ,

' i t�r .1:'. fOI cOln:ocado, ser-I cÍos em Polsdam, onde fi..;
� ! ,rocura-se dJU�fIl uma "!flUO I\{) exercIto norte-a-, c'lr'ío hO<'l)ed' d 'f'

"

'''ala pá!"l eSel'l'tóI"

!' N
'., I ,< Cl, a Os OS un-

,�'e .' _.. lO,. �,m_fTlc�no. oss� patnelO I cionurios Hue acom, anha-
i ,InfOl,maçlJe.s na led2cao n�w tala l!U1U so palavra Irão os "Trcs Grarid:S" pa�

.

j
aesta folha.

,

de portllgues;
,

_

l1"a a conferencia d.e Berlilll,

i Ai; e MH'U. - .... mnR _11 L2ii1íIi;;ez ri 3 mM;
,

_!l�-=-A==D===.=I=�=C:�I"",�A�,. 1

os

!

Dispomos ainda de Motores usados conforme a lis-.
ta aha Íxo:

'

1 11olor General ElctrjJ� 2U BP 1500 RPTIl
1 MoLar G E A ,,- BP 1000 HP:.I�;,)

1 Motor ASEA '
.. ") BP 598 IUl,Mt) ..

1 MOIlll' Th. HOl1s1cin 44 HP H60 RPM
1 Molor .MorelIi 50 HP 9GO HPl'vI
1 Motor S.S.W. 84 BP 750 HPl\I
.2 �fotores Socied . Granl1ue 9ô BP 470 H.Pl\I

Cllaves protetoras
___ � __

0

Lo.

para 11:1otores

Automalicas e a mão

Chaycs de comando a distancia
Aparelhos de medil;ão ,

Amperímetros
Yúllimdros
..

Material para instalações": fios, cuhos, cordões,
fio maguetico e enrolamentos.

�r.':l,:...t�-7--:· .,�.
l-'eçuD1 demonstrações e cotaçucs em nossa loja i:t

Ru:) 15 de Novembro, '1-18

El\IPRÊSA SUL TIRASILEIRA DE ELETRICIDADE S.A.

Svb Administração Federal

1\1: '<)Tes }'J:n-ca "Eln.a" 0,5 BP 1430
M\Jt.ores "Marca ':.fJna" 1,0 HP 14:10
Motores Marca ''E1na'' 1,5 HP 1430
Moiores Marca "Etna" 2,0 HP 1430

Motores Marca "Elna" 3,0 HP H30
Iv1(Jtor-cs },üu'ca "Elna" 2'� HP 1430
Motores Marca "Elnn" I ,o BP H,;·W

1 Esmeril lER p. 2 reholos 12 poI. 2,5 HP

1 Motor 84 .\olP i50.RPÀ1. S.S.W.
{1 Bombas "ftllupt" I\lonofasicas % HP 220 y,
1 Bomha "Ha:upt" Trifasic!l O,i�5 HP 2�1l \'.
3 'Bombas "Lma" p. puços prufundos 1 HP

CASA P.l:..R.\ISO

Pedumaria, Meias, Cin os,
Carteiras, Uendas, por Ile
ços sem 'coucorrencia,

I atividade dast nsa
C,�,

.i

""'9,

oes esarenc

A. MELHOR AlFÃIATARIA DA CIDADE
POHsue um variadissimo estoque' de casemiras de fina
qualidade. para atender ao gosto do mais eXigente

freguês
TERNOS DE ESMERADO FEITIO SOB PROVA,

DESDE Cr$ 4QO,OO
VISITE SEM COMPR01\ilSSO A ALFAIATARIA.

PRADI & ClA. '

----------l1li----------

Rua �5 de Novembro, 360 a Próximo
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A confusão sempre foi o mentamos, tem surgido dificuldades, e a contento

I
constituido um SÔ inslru- bel' uS

clima uPl"ol'lriado, quando entre as Nações Unidas,l de ambas as partes, os go- -uen!o. Pelç, acordo. a \ zas (i';
se quer desviar momcnta- sem todavia afetar graye-I.-ernos do Líbano e da Fran- ("rança reconhecia a plena I ter;; ':, de Chancelarias ...
i1��n:�1f do�D1����. do sen- mente as rcluçôes entre

'I
ça negociaram um.acordo \Ober:lllia e independeneín J' E Ú, França, duramente,

elas, c um tratado de aliança e ,10 Líhano, e pelo tratado ac.u::i�;("I, se impôs silencio, ,

Ocorre-nos isso a pro-: D
.

posto dos incident�s e os: Helembremos fatos: em! assistencia mutua, 01S se comprometia a partici- em 'beneficio da cordialida- :

motivos dados como causa � 193il, vencendo todas as i atos que ínterdepcndem nar de sua dcfe:sa, pres-s de mtemacional.
da iúquietação no Líbano, i tando-lhe toda assístencís j O sr, Mardam Bey, atuale dos lamentaveis e desa-I militar em caso de agres-] ministro do Exterior ' da ;

��:�[i;i��;af��i:�r����: iV E N O E - S E �:er�s f��tI�ta����::�I'P������ a��
i ��;�;'l;�;�:oign���l ��i;�;�:�'aceJlar a alegação dl:) que:

,. '

correu e (la o rrrgaçao as- : nums 1'0 nuque a cpoea;
a I' rança com a remessa de • sumida, foi concedido á' negociou com a França um
um reforço de 500 homens ; Uma casa na rua 15 de Novembro, propria para Frnnçn o direito de uso,: pacto análogo. Como se vê. ;
procu�'e impor condiçi)e�: casa de' negocio e mOl'ad!a� _ 11)"1'8, a Sua frot me ta, França pl'OClII'U ("11',':pela força aos libaneses.

' . , • .
.e.<

,

< L< a "rcan e : _ "
_ ,.

Isso porque, admitir que a i Diversas proprieda;-le; no periinetro urbano, por I e de guerra de bases e por- rorrna legal ao arrter-ior-]
presença de 111n batalh:io: preços verdadeiramente D2 ixos. I

tos libaneses. (Aqui toca- mente negociado com o Li- iconstítúa ameaça á iude-.'
• , *

mos o ponto sensível da haDo e impugnado pela Li-:uendencín da Síria e do Li- 1 Um e'l�enho de. serra completo, con} 1,:-), li;tcs �le ql.lcstão), Foi exatamento : g::J, e não impor um Lratu-bano, cidra de ser uma Ili-: terra. com muita madeira dr ler, por pre��o ue lbl!. 0011 � fJ.
cm tOI"110 tle�,s'l clausula.' Llo,. corno

,

Iheria, Iorna-se um insul-" Distancia do engenho, ;j 11 iras <lo podo, e :J -,<,\deu';)_ • -""
,

- querem f'azer!
t 1 . ') t t .1_ , h t' I I' que o nol ic iarj() t1esene!l- " cl·e1'.O aos ü01S países, pelo, noue ser ransp�H·�::w. 0.0 ,,·.�l;:;;en 0,:1 <; o "r:,,�lJ «e CUl- .

menos no que toca ao Liha- bareue por caminhão em c nma cstraua «e rodagem, deou a tempestade, qualif'í- 1
A politica tem suas re-,

no, que tem milhares de 1 .. , �

cando-a de atentado; e exi- : viravoltas, segundo a o-I', seus filhos mobilizados 11;,1' COlll1Jr:1-Se tamhem, ":.una chacrru perto da cida- «eocI'a t'e p
, .. .' '

L
H. n -,

't b ' c • nVUGglOs por, uortunidade dos interesses ----Europa ao lado das ?'1"ae0es : de ou aproximado nor DOI;! preço. " ""'u

U ., v � • parte da França. No enlan- A atual atitude francesa, I
. I_uaas. depoij, de per?i�os i " _

.

" ri" " <$" r «r c>' ! . ,,', 'l-íCItOS na resistencia cmca 1 L'li] hotel nesta cidade C{; ,11 ga �l",e L tOl.OS 0",, .erten to,- na guerra ltalo-abe:xin.' porem, confirma sua poli- íde Bír-Hakeím. ; ces, camas, 'geladeIras. Ct� .. e rrms ..,quas ,e�ls:w ,l}nio a a França Pós {t disposição, tica anterior. fQuanto á segurança das i esse l?1CS:l1?, hotel, _(�<:,Jl: ht�te d�_ ia melros e i'undos da Inglaterrn suas bases no . . ,!
comunicacões a França ] com 80 metros. - 1" reço U .. Of asma.

Medlterraneo, e a' propria' .Entre os varros motlvos,!:1" " 'bv 1-;
,

•

c • I
" I . citados cerno provocado- iauaua e e 1gerante, tem a i * � * J.ng aterra tem Te{hdo ha- '. Imesmo interesse, como' rCf, p(5r comentarIstas, nao;, U 1 tú(l,,� U" 1·ns1"I'ln;'.,,,, sanl·ta· ;'I.:'S eHl }or1.0 o "ell l'I",lDC','io I,)CUl () proclmnou, aliás, um casa nO·"R. cm I ..<L�" " •• L" L "'v...., . • ,.., -

dCYCnlOli lJcrdcl' de v"'sla,L( d ç't h J
'

t"· 30"" f
' 60 d

.. lO 'la Rm! aos americanos, inel�lsive ...
,)1' ",a ,o gl no seu ar 1- nas, cmll me.ros Oe r'�n' e, e IUllL S, .'

.. 'Lue a França e a Russia 1go iutitulado "Confusão Müio GrOS<lü. _ PrN'...é1l: G5. O{ [),<,'D. Londres, sem {fue nenhu- ,

Balc;;s".

I
,,'< " ".' d'

. . ncgocmran' recentemente inos a

i '.d, aeuts SC!hniSe InunUl- 1 •• ,

O hmentavcl alrito sus-.
.. .. ,

��ãfl 11H sua soberania, 'E' um trataúo de t-::,�nstencla I
caado entre a França c a Um camÍnhão 1.1Ievr,)let, para 4 mil quilos,

e1H"I-:;:I��
as bases se cedem a' ��ÚlU�, e por isso, t�.lvc�� 1

Inglaterra deriva de razões placado e em, perfeito estaI tO. - - Preço; 25. OOO,O�. am,gos, pela associação dos : �1<1O fosse de todo desacel
!

e motivos muito mais pro- " � .. :nicresses e em beneficio' tado buscar a fonte de a-
i

fundos do (�lle á primeira' Um terreno sito ii rua Mntc Grosso com fii) Hi;_:' de 8mhos, : gitação no pacto franco-so- i
. . tl'OS de "Cnmte p<)r ;[110 de iundo.', livre de Cl1cnen.t6, 1

' victico .. , Serú esta a cau-'yisla parece. AceJtur ume:l- O } Concluidos os acorGOS, o
"(1'1 i

mente como causa do de- PJ'�ço Cr$ 8.00 ,(lI •

,::ü"í!�rno francês snbmeieu�
" . \

- � De qualquer modo, con- 1sClltCll{li.mento, a indelwn-; 'o:; a ap�'owH:;,lO do Pm'b ..

Uma chacara com I.;r, morgm: I'C nmta virgem iUlllOS cm tlue a Inglater-:dencia da Síria e do Liba-:
com casa e demais heml,'ei todas ;ln <r,r"ral, si.tú 110 1 '1.wüto, que 05 rejeitou en ,

.

I '[ b f'
n

""l,eno' lle,1)�ltc. 'a, com a sua habitual :,'no, e (cmas!a{ a ,oa e ou prolongamo,1t:) d� rua jlm:!zonaf. Preço Cr$ 15.00,UO. _ ,
'

. ')I"udenci;;, sagacidade e:19nor�ncia dos prohlemas:
_ COl\10 el'" 11',1 Llll':ll, (',SS:I '. '

políficos internacionais. In-
' ,In�ormaçoes COl1.1 Hdn�iU'h ZilllInel:'.l,·unn, corre- � - 'l�,llrilidacle po!\iicas, sabera!

" • ,,)1' legalizado e Ul11 dos uY:lhaàol'es desl�r.ldos pel:; �'CCHsa causou :,,�;sinahHl(\ aais mnn vez, contornar o,�ldenLes de mmor monta, (:al'teira A_.dTicoIa e Indm;trial do Banco d'o Ll'asU S/'A �$l",)anto e Il<,'i.o lllenor emo-,.

d" incidente com 1 sua gran-aa natureza os que co-; - Blumenau. - Rua Dr. A,t1adeu Luz, 50 �- �;>�ú. l·M"; ,.710 n') Ll'}'}'lD() ?i.I·,s 10"(' f',

I '," , < • • J,._-: • r, F

; le aliada, a França, a 1111
,----- ----.----.-------,----,----

\ ;e sonhe que a LIga d,,�; ':),e evitar que o COIT!'dor. ; .

m,��;;;"!:'";;;:rjJJ'�1i!" ,,-
-

',:: ,:�':..:,::::;�:::= <;�;.:;J",,;;:2;:::;_;_·';;��'T!Z'i;,:2,:;?:: '���';;:�il:"'f;:�},'i"\',�FF"é:;�:__:,;::,?;;',7'" ",�aç;;es fizera saber á Fran- :i.a Síria e do Libano se

t I'ansforme numa

'.

Assed Ka:ram

V I D R OS, para

,�a que, sendo ela apena!:,
não podia.

lal
Danizig,

e construcões,

� vado esse organismo, cria
,-lo justamente eomo �ll)�tl·c
'ho protetor' dos direiios, n

;mpugnar essa indepeuckn
,;;ia'? - Não foi difieil s,a-

CASA pARAISO
coloca ;a domicillo

-Pm�;·is{ dos preços bah'o
P,e: io Hotel Cruzeiro, Rn
; 'j !e NQv:embro, 137'4 -

f';Ll nm.;NAU.
-----------'--_

J O S E' A L V E S

11'A.TmICA - - Hua )fil1as Gerais, 46 - Telofone, 1484
': ,0.1,\:- H"a 15 de Novembro, vmo, -- O maior esto
(lue de lllnJ' iuras do Eslado, '_ Competente sec�l() de
r�'forll!a de '�spe;hos mõ1uchal!os - Ar�isticos Quadros
ra,';.j r;_;�cgr:,êí�:; .. -- Faç2 hoje DH:\\H:;f} uma visita á

Loja GU á Fábrica A LEJ'l'UUA li'
NECESSAR1A

NOTICIAlUO -

RA E lo{OOAS«

� � � � � � r � m � "� f � � � �j;�! t�A� l.{- (�L 1.:.J �u,J �fL :� ii 03: .. �
1

r t�it ·U I I

J �:j!ii, C{illec:,nentQ

IS.�
:es.

,i I.i,', O livw Iii ensinamento e

1:1; ·;,;e,,!�;!u. Ler nignifica
til :,. Tl,�h�k:: 1'1V,'18 as �l��r€S {a.
lJli ;!!.LÜllC,$ no CSp1l'hO. Sjg( :lifica alimentar novas e-

;noções, }JoYas id�;ns e no
"OS t'()'1hedrnentos, cnl'i
quecenllv, em cous.ec_!Ucncla
,1 yida interIor.
Aquele .que lê, vive a

! e:·': � ;�nda de S"U5 seme.

� ! Ecnntes. sái do se ..l mmu!o

II' Íc.H:m.o e can''\) terras c 'na-

11'
'

: e ,em ,tudo encG1itra in
tert!ss,�s novos.
Em) ,">ra vivendo mwn

ald4;:�a renwt:i, af::l3tndo da

II c��liza(',,(1. .

aqlle!e {l�e lê
Vh ,e dü Ii�Q"'Huento umver.

,m: i sal e sabe cncoutl'ú a par

� ; te.,hela da :rida porque, a

t� i ! '.: ' 'l' ."l. U�.� 1 ei.!undll o cora

I i çaQ, 'lando intensidade, ca

�j i 101' {(·:".lm!tsão aos seus

� í 5enthnentos.
""I

I E;'�l',(':les (lUe não fazem

-I da l--ii ura Ullt cQstume é

" por.q
ue núo sentem neces

sidarle de sair de si mes
mos, passam absortos na

árid:-: �ontemplação de seus

intel':!sses pessoais.

r�é2:� h-rt ent{�, u Ieitu.ra é �Hn

)ü'�;_:'.·n�::n au:dHnr das ho
'3S em que a alma reda-

e ,,;e :1l:_Il1U pcnc':'u, misture I ',;arem a c.ozinhar, jur;lG
IJ, pIntO ao caldo onde fo- ;llll creme Oe espinafre fei
ram cozidos os, le,!;umes, to do �;egllinte modo: tOlue
junie úlcio litro de leite, '.!ln ;!uilo de espinafres CO�

d�{as colheres das de sopa
z1d(.,; e passados na pe�ei�

de tapioca fina, uma co-
,0., misture com uma: co- ,"

DccólTC hü.l·e o universá- 11't"1' (1"3 de d
'

lher bem cheia de mantei-
.,' «. sopa e man-

':0 nalHJieiu do snr.•JamÍ! leig" e otÍtra de fécuLt','de ,,'

:ld,'l, conceituado C0111e1'- ga c' outra raza de a��llcar. "

d h d'
':".,

,.. t 'i�U3.:_a, esmanc a as nu-
<ante eJlJ Belchior. E' tall1- .)lrVa quen e.

"

]'ma x Ica1'a (e lCit.�; levtJ ao ,
, 'III, o :\lliYCl'sariallte, que Omelete ':om espina- fogo até ficar espêsso e·'
�t)sa de �ncrecido prestigio fre misLt: re ao Cl'une 11111 pãona so('�e�ade e nos 1Ileios

" <:oJ'tado em pedacinhos, e i,'

cOll:erClatS blumenaue!lses, Faça com 8 ovos uma 1 frito na manteiga. 'Eill'óle
?unna�o de nosso di reLor, omelete da segn iute manei- I a omelete; no momento'de
J;)l'nahsta, Honoratn Tome- )ra; hata ipteiros os ovos ')ervil'. ponha ,;olLiIm. Reglslnmdo a passa- com um poueo de sa�; po- uma dúzia de salsichas fri-
1jen: d.e :':l:a Ibb l!alaJicia, I nlIa' numa frigideira 100 las c cubra com ma mo
enVIamos :10 presadu ami- gI"alJ1as de fllantciga, deixe !lhO n:10 muito espesso dego os 110SS0S eum}.'rimcn- esquentar hem e aí derra- LOll1alc:s, Sirya hem 'quen..:to�; e, os melhores votos me os 0"')5. QuantIo come-! tede felicidade. ,

l •

J:mül Fade!

'

.. -: .-,1

,",:uuo m, mai:,; sinceros

n<.>s li ,�rd:��;::n::::;�'s
que

'�;:���lis t-ev'e UH} p2S3J: que
lão p!?desse esquc'Cer de ..

w',; de uma hura de leitu-
"a.

tlontesrp.1.:i.2u escreveu

le::.w "Pensamentos"

'.,

nimo • . •.....• -;'. • • • . . . • •. Cr$ 3,00 por hr.

Creme de AI)obora

,--- Ru� 15 de N,lvembl }

â::u suas do-

Humberto !H",jzoH
Comemorando OI1t.ell1 seu

aniversario nn!;Üi{"Ío, o 1"l1r.

fhnnherto Afazzuli ofere
ceu ;lOS seu:; e,'Icf:)3 de ira.
ba1bn ll:l firma Hoherto
Grot;scllk,cher. UI)! fi:;o a
peritivo na Confeitaria Po-,

,

lar e mais !,,-,,de um ,bntar
no Bar e Hesl'aul'ant Ave
nida, nn' qual conlparece
ram, entre outros t'OI1ViVHS,
o diretor de A NAÇ,,;'Ú,!,iornnlisia Honqrn"lo T�mc-
11n, o nosso redator, sn1'. I
Rememo Lobato, o sr, Fc-

'

�---_.. _----'"

derico 'Curlos Alie :ldc, Só
do-gel'ente da firma Jo�10
Prosdoscimo &: Fi:hos e ln �

n;,.�fO, [� RGA() ,s�. ��o Rask�, d1�efe das

11ft': �� �1'� �

�'-Of!ClU.1S de A NAÇAO.

J I � -,' � a fIt�'.i. I ......' CARDAPIO

l� ,Os ,Campet.���s
For isso . que precisa-I' ,POllh8 numa pa.nela dois

n1.0s incutir esse maravi- litros de agua, Junte um

lh080 habito da leitura ttb 1 quilo de abóbora d{}scas�

II CASA noespírito das nossas crian-I cada e cortada em peda-
'

•

Jças. I ços, (hws cenouras e duas 'I '
" ""

,

c'ne esses po-, cebohlS. déxe cozinhar
. m ti ),' Hela lapada: Quan-

i'�'��������---}���----
i

--�-_.-� ,----,--------

A EMPrESA SUL BRA:";ILEIRA
CID) ,DE S.A., com sédc em Joinvil:,�, á rua 15 de No

YeIrDl'O, nO 443, precisa dr,; opera,;:ios p3m constru.c;;ão
da barragem no 8° salto do Braf"inho, pagando:

DE

aos operários comuns, 11_" mínimo Cr$ 2.00 por hr.

aos op';rári(>S espeda:l.zadog. no :mi-

Regim�nl. de trabalho: 10 horas diárias. sendo
8 horas comuns e 3 sobre horas.

PassageHS: púr conta da Emprêsa.

JoinviUe, 2,; de Abril de 1945.

miPftESA SUL B.RASILEIRA DE ELETRiCIDADE S.A.

CeI. Gnieiliano Negreiros

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.

Re p r e s {� n t a n t e s I

costureira.
procura H{'pr"::;í.mhnte nesta cid'}�

Pirma de São Paulo. fabricante de peças pum

579, nos ter-
no LóDO--

Vargas ,riJa'_ Coleção
"Eros" _- Edit-ora
Il>lronl�teu - São pàu- sãos de alma, sem hipo-:
io -:""" 1945 erisra, foi esmer,ld:.lluenhl

"F19r do �"ôdo" é um I vertido ao nosso idioma

dos romances mais admi- pela senhora Yolanda Ps ..

ntYe�: q�e �s(';;:�ve�l n. pc-j chec? da S:ilv� GlU'�el. e

na víbrante ao glorioso au- publIcado H,l' coleção
tor de "H=iis". "Eros", da Editora Prome-,

teu, de São Paulo.
'

���������.;::!�;,:;..':;.,,;�.

"�_"''''�ti�t.t:7::l�1;ic�'Hl1j{ ..,y� ]1'1, 'tO' ..�.r.·-"E� r"" C)'.i�:.:.:::.�
I'L_�� ti r-��t .�..c..�-, � �Ptl �.) �-_ \......d- .. ,�

Aci\�,cr�?f\:�(.�
l�

� TIJ.v..BO' San:a Catarina I�
�,..�Ut'���'G;@'W1..,...."g?bPJ!"f'W8..�"��

A D'.tretoria do Grémio Auri-Verde, convida os
C. N. Aníeríca,

Ile que essa a,"U'emiação
ot'o:ximo dia 7 do corrente,
N. America.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Ho ena

nas nl}c.i(·�ÇLS
Shni1ira!J��u.

cio

(,�.: t;;,vk�: .:.: lnf�1,'?ri[! d�
tereelra divisãn austi�aH(:� ..

na estão fi cn'.'<�;eiro ÚO rio
l\'li1j:n\>- na zona merídíonal
da mm Eou{l.rrir.-vi!!.e, nas

ogo

(l�: '_'�
. ":� .icceu o novo g_D�/ertJ.o

'1S "-r.',��- ·.�"'.:::;.Ylí2� ��2: nn�C���i::e. p.f-}e.-�(l'

, t:.tr I'�·':�'i {.�e_;ÚC�l:·�"'_:·L!; ,:1 ;-lrij-
- .� .. � p .:�!l ;:.C\�<:...: e!T�ba:�\..a
�·C�· ,,�;':: �1.i�:i�li�.·�;· ('lH \'�.í'--

••
'

_;F:,
.• ,.i':: •

.... : �l' J�':_;r!3J) -
,i_: ;�e;;isi ':� nue
da Coonerntivs
da Pesca, Ol��ãr

sob ri ini�:rVt'ned._() do {40-
ter reassumido D

do mercado do
peixe, h'JUYê ,C)U npC113S

� cinco dias, o cncarecimen
'to dê um f! frciscruzeíros
no qn ilo do P{�s/�od��

CLH'�KA »}!:(:OICA
CO: .. '.(>O - I1UL1L'i.O _._ FIGADO - INTESTINOS

lU.';.'1 ._- Ü;::;VMATISMO - DIATE'RMIA - H.AIOS
ELETROCAIiDIOGHAFL\ _.��

( . 'l;j�!� lório e Residencla :

. RCA BUM RETIRO, 12 - Fone, 1258
:':>iSl�LTAS: dás g tis 11 e dás 3 ás 5 horas

�- - - - .... - ----,..-_,

"""1. '::;'.

li
RUA 15 DE NOVEM8RO, NO. lã236

co. . .

R�beDS· Wa·llbài!il

OFERI}CIDO AO HHASIL ..

PELO C01\L\NDANTE;
pA H. A. F., UM'
LANCASTEH" CO!lP

SUA EQUIPAGEM
'

COl\fPLETA
.

.-�------___._.. Rio, 5 (Meridional) __ 0-' I

I Itamarat�' recebeu do no:s-·�
so embmxador em Londrl's.f
a comunicação de une 'o-:f

I
marechal do Ar, H:in'Y-' �
eomand:llllc ('111 chefe â!��.·�
hombanIl'Íl'oS da HAF, 1';.'_
solveu nfcr('('eT ao Brasil;
como gcsll} de (·(lI'CJia!ilh:_·
de.: um avião de homha r-.
dCio "Luncaster", ('.0111 Sl:�t!
comnlctn :

eqtripagern ú.';
combale, dos que par'Lic _'
param nas operacões (ei
guerra contra a" Alemn-!
nha,

.

I

Endereço Teleqrc.fico: SP,TE L'

AL

Faz todas as operações de Descontos - Emprésti
mos - Cambio - Custódia - Cobranças - Depósi
tos - Ordens de Pagamento - Carteira de Crédito
Agrícola e Industrial - Carteira clt: Financiamento.

Agências em todas as Capitais dos Estados � prtnci-
--- pais 1l1'àças do País ---

C.ORRESPONDENTES NO EXTERIOR

CONTRA CASPA;
QUmA DOS C·li-

PROCURA-SE
BEtllS f DEMAIS

UECÇÕES DO

- - - - - - - -- - - .... -.

-
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