
,0 IRAQUE QU���i'\)�D�i������O��E����A DA PAZ PARA ':�tj;:��{:itcre=n���::f:',�o;,
.s--' qUQt:r� diGs. as memótiOH sO�re 'fo!.

PAR'S,22 <United} - O "Comite vista á resJ2eito do trotado de pox tr,q,�lid(l$,.:!l� pu, ;tq'iíe:' nt.emsem-lliê,
�arte Americolla' ":lI uma paI jUsto da ItaUo. 1\�1t pediqc:l: '�., .. !Icl' cl"'!i�o:·com�
poro. a ·.halio"· eÍlvÍllu'

.

de No�o x X' x .' te.li.t�,. esses delegaçõe!;' serão' ouvi-
'Iorque pena· Paris Umo' delegaçõo pa 'das por, esta' ultma sobre todos "'�

ro expor oS seus pontos de vista' ao PARIS, 22 IUnitedl -' A Secreta-; póiltos p,reciS1l$ expostos nos m,emQ"
Secretaró de. Estado Byrnes. A dele ria .da Conferencio do "o� df!i:idiu riais ei1vt�c.fos. > 'i . ,;

9aÇOO, cuia presidente é o Sr� Amim qúe as .naçÕfls:conr,idlldo$ lFsubme· As ilações convidódes Sõc)�"AJbO'-,

pjrh. 22 ·(tT.) �. O Montano, ,entrevistor-se-6 COM o Y. t;r'o�.�éus.po'nt;;s·'�"'tist"�'á Con- l1io, México, Cubo, fgito, Pers;;''';.
'lyrne5 hóje,

-- ".
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Novo Iorque, 21 IUnited) _ Os tr< qm r<r�c; r�b,dr.(\ t�'�;���;l'-'GO-'-!S'"'"M-O-'N El O efp ),;, (��;ht11J
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remessa de auxilias de empréstire gOIf' ,
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. .,.4L nitedl - ,Leon
nera' is' nteiro trol!smifill o cor Dégrelle, ex-c"efe do portido rexista O GOVÉR.NÓ SOVIE'Tféo RECHAS
go. de M'nistro d� guérra, interina- bélgo e da legião anti-bolchêvista. sou, A PROpO'$TÀ .DE MÃe
mente, :00 gene,? .

tlurobert Casto. de.)'olonió e considerado como o' AltTHUR
�

A solendode fOI slmples..e contou" - '"... "'1
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qUe encontram- neSta co Wo•.o re .�;tS, poIS ,c eg�u m(ls� o IlIcorpo·
. oVle�lc.?, rechossou

.. categ.o!!C9�ll,te
féitó" e' 'outrhs" aUforídafi�_' . ". :,r�r��e; ,a�. e�erclto. �lef!2,a� e exe�ç.!!t� � pr�po�,-! � :t.t0r-::�rt�ut!tlt ,�.,

"

I· Transmitindo 'o iargó .� iõilikí�� )té)stos'. de: mon(j'o �m o�os poises tido d� ,que sela", ct�'(i<!a;jos ,r�"w
,
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I C'.' '.' "h' rt'
. ,,:' �... '. como '-.no�,�ta, receb!,u ontem ordem se,.·ttltês.'de on.u países oliód.os aLIe

,;;:e�er;erre:;od: drv;:ã�:J=;� �d_!! ,deixo,h" imediota�!,rite o Jerrito- lutaram 'contra o !�P5o Pára f�-
.'

t f ". " ..
' ". �.

r (;0- M' t'
rIa eSpan 01, aRUne.ou Q porta vor mor o Con$Olllo Aliácfo poro os IS.:.-.

,on em a ou o genero· I�. I)n e,- do Mnisterio do Exterior
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Dili d S 1d d
ro, O general Courobe,t Costa ,em
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-

1 a o O a o
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4"� A. > � A GRAN BRETANHA' ACEITARIA D
- f'·'

·

'd' I
Programo das

festi'lidade$.eomemOI
AI _ ELIMIHATO'IUAS: r lO�D�J��E�5:�d) -:-;lJm �

epura�ao nas t ffra� ase asse�

. ��o�:' �.: ;�� 8:;al���do:\ó;� 1) _ Corrido de 100 mts.

"

.��
.. �;;.:X.q.:.. '.QM.�:�

..�i.�.�..dt.:. do.EX.t�.1:n.r.L arma.d.. a'.S... portu.gu.e..sasdores, com a cooperação do Gnapc; 2) - SGlto ellll altllro • B��anlto.. ',el!1 ..Atenos teeeo.ell tnst,;uj.' .'
,

E,colar "Santos Dumont".
.

3) lonçol!1ente de _pe$O. ç�,s poro, res�cfer: �o 'Aé�do dei g.o ,:PESENCADEOU-SE A REAçÃO DE SALAZAR CONTRA AS FORÇAS�
41 - Cordeio de 800 IIIH. ve�fto, grego, .que �ohcltol!_é Groh

��el'
·

. . OEMOCRATICAS DA OPOSIÇ-'O
DIA 24 DE. AGOSTO, SGbCldo, 51 --'" -5.lto e Iftili�tancia, toltlia � aos,. Es,taefos UnidõS.o eon- .,

.

,
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-- Estas' prCWà . SSêrão disputadas tr6le t:iiriiuI'to sobre lI_ futlll'O plébis- '. RIO '22 fM :"d' ..

) ".
-

, "." }. "
.

. ... :
..

9,00 horas _ Formoturoi e desfi. por concurrentes do Batalhão e dos citó, no GréCia. quando.: será, deddi '. ,�, i
" .'

�r.j, lOna I � 11m. r�" sQe�. ,de, pe�n?llclades' potJtlcG& ,i"

'e.,.já Botalltão na ruo Arnoxono's. Sociedades Civis. da Q pqlitico intento he�nH;a; Criit .j)ertmo publICO um cI!'Spacho de L.s d�'re ,do profe�sgr MOr'lJles.''feixe-l:,:
10,30 horos _ "o'�ra sobre Ca- cjtiiiritg: ii citado p\lrtá "ói �;'IÍQ �•• boo informíJndo que desencodeou- ,'0; Itigo,o� .de�roç40 eSfá seri-dQ

xms nas Suh-U"jdocles ,ei cargo ·de I) c,,"ódo de .tornái- publico o teM dtJ
•

51! ,a ,elfção, SllIa:Zistj2 (onh., o.S e- feita .. 'II'G's flleltas oos fo�a$ ,cmn-a-

UI1l oficial designado 1"1'0 Comon· , 11 - Iteve:romento de .. q 100 mst resposto, admite-se aqui que o Gran le�I1,t05 do' op��ic;õ" clemocráti!=Q do..s",'l!ortllg.ll��,·
.donte do Sult- Unidado; 2} _ Cabo, de guerro. Bretahha "aceita"'! Q incumbencia, de fÍortúgcL Foram efetuados pr;- -.-,-.-.-�__.�-'

H,CO horos - Conferencia sobro - Estas provas seriío disputadas j .
. eu_...._""<.""''''''... '" ........,.,""'

I'1l!SOS TRES PEIUGOSOS ELEMEH
"A vida de Caxias e suo personofi. Sómente por çraças do !Iatalhão. .•.

.

TOS DA SHINDO REMMEY

�:d:;ío ��Cin�":!�:o d!:�fi���%eS':, Cl - PROVAS FINAIS: 'Dr' I'ltrt9l1'l18n A pnnmnC'l"a ea"la''rl-nB"'n'·s'p' 'jU�Al-I;'S�o Paulo, 21 tMeridjo ..

,

Poro oficiais e pesSOQS con,idadas. 11 - Corrida de 100 mts, ", " l.'" .•
' p.c,·1 � � r.' �.i .', t1
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..••. nall'...,. A'. polícia acabo de pren-
.

.

I' 21 -' C(lY(ifo-cavaleiro lentre as '. S;. - - _'.
f: t iii � ""-' •

.

der tres, importantes elementos do·:

,DIA 25 DE AGOSTO� Domingo: SUB-UNIDADESI ,"Shindo. Remmey" nesta %0110, Tr,;�
I

.

F j I i " ! HUMENAU ta�se de .Shintso N'!kalltoro, "laboro
11,00 hs. I) - Fcrrnotilra e "os�' - A's 1600 lis, '.overá sessão ci- Malc:J!ono e ISS<lme 'M<)toumuko, <J:Je�

,Jeamento da Bandeiro _ Conto do 'nemotográfc� poro as proças do Ba- Rua 1S d,.. Nfl'iom�j" nD, 508 encontrovom-se foragidos num, mr;r� ,

HillO Naciona' e. feitura do Boletim, tallião. togol das próximidades, Co'" �,,!-,

2) � - Saudoção á Bandeira -
'.
- Serão distribuidos premios aos .' - terfugio lÍobil, O' policia

.

c'>nse'!uh

Nobel Silvo, aluno de . ono ''X'' do vencedores indiciduois e pDr equi- n.,_ .ma:s v�,·ri�.. d.,�,.�. IlS.to' ·qrUe. .n·.O rS't''ad'O impedir dois oUÚos assossinQtos' o!i-

Gfupo Escolar MSontos bumont". pes,
l� J o, s-�I.he ti li I: tem em Tupa';.

.

3) -'- Biografia do Duque. de Co·, - No dia 25 de agosto o Quar- I -

xias - Vitor de Brito, aluno do .. 'tel estará franqueado 00 publico, ho em

I
AGRICUlTOI1ES EIJ�OPEfIS m:-, .

una "X" do GrupO ,Escolor "Santos vendo condução na cidade, o partir '1" ,SEMBARCARAM NO' lUa
-

DlImont"',
.. .

.
i de 8, horas, em frente ao Cirre PRODUTOS FARMACHlrCO"

.'

RIO, 22 (Meridional! - 'nfo;'·,
-4') - O filho do scldadO:;;:_ Moa- 'Busch,

f' mo I!m vesP?rtil)o Que,Aos 24[1 r.1'!'<
eif COrre0, aluno do 'I-. ono

nX"j
.-.----

ARTIGOS lõENTA'RIOS
"", . saeiró sdesenblIrcódós ",item .. �<M",'

dOo Grupo Escolar "Sont�s Oumotli",_: DR, A'RMfNIO TAVARES � I
"Cabe>. Hernos", Droce,ll!nfeccd,,�:E.ii

8,30 "O', - INICIO DA PR9VAf' O'lios�=dos, !�e:i:!���9ant!l I'ERFUMARIM
.
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���i:'Jlf�:�:o�c�!!������:r��!;,
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ESPORTIVAS BlUMENAU • Ruo 15 de Novembro ,regados no comerdo.. '

(l(l
A ATITUDE DO MARECHAL TITO PRO\' 'CA TENSÃO ENTRE

'& DUAS NAÇÕES

çio
Drew
b
l .....

��

, > (U >1
e ar.rendamen.to .a.·Ul1ião Soviético e

. _.

..li a lugoslovia. Foi o que afirmou hoje
Z i,Á{) e· o diário "New Iorque Times", em

��J{), Uni, editorial ,Segundo c mesmo jórnal,
, é propósito do 5e<:retárrio Patterson

'\1 ca" diante da atitude patentemente bos

f, rma:r til tomado 'pelo governo iugosfavio,
• vsitar brevemente' o marechal' Tito,
!oCal afim de .trotor com o mesmo de vo

que Ia- ri� aSsuntos relacionodos aos ata-

entre qúes sofrido spelos aviões norte 0-

merecnes de tronsporte. A·· inípren
se

. iU90slflva, em Sll'! sedições de

hoje não 'pub1cllu nenhuma nfor
'moçííomaçóa' sobre o nOIfO inclidente
cam o aváo norte americano.
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J lHANDO SEM INTERRUPÇ)tO
ESTA' GANHANDO TERRENO A C ONTRA OfENSIVA DO GENERAL (MATRIZ EM FLORIANO'POLIS) I 6�rlim, 20 <United) -. o ?r.C1ANG KAI SHEk TITULOs DECI�ARATO'RIOs NATURALIZAÇõES, lucms Clay, em seu relatorro sema

E d'
,

t
.

t' nol, declarou que quinhento srefu-
. _ ncal:re1?a,-se e quaisquer assu� os _Jnn, O· a� 're- .

giados judeus foram trcnsportcdespartições publicas de Blumenau, Flo1'lanopnh., Rl� de poro a Belgic-;i!l. donda partirão com

Janeiro, São. Pauto e Porto Alégre - Assístencia técnica destine a Bolivia. Acrescentou que

ESCRITO'RIO PARA O VALE DO ITAJAI': 1,05 organ�zaçõe$ .de jude�s. na Bélgi-
R .

ea arranjaram Vistos bohvlOROS paraua 15 de Novembro n? 415 - 26 anda. _ sala 1 'o srefugiados e estão providencien
tAlt� ti'"A C apital-' ) -r-r-- B L U 1\1 E N A TJ do sobre o seu transpQrte para a Bo-

-;Biiii ;;;;;;;_;;;;;;;;;. '
livia. O navio Reneimen qua difuR

I diu o relataria em nome do cenerel
Cloy, disse que 3.56. jtJdau� refu
.giodos encontram-se em países cme

ricanos, setenta e cinco porcento dos
quais nos Estados Unidos. Acre�ctn
,tau que as organisoçiks de aju&-u 00$
,judeus estão trabalhando sem ill-

i 'terrupção no sentidc de arranjarem
RIO ,�. envio de outros grupos de judeus

I poro o spaises do AmériCQ Centrol
e do Sul.

,o MINISTRO DA. GUERRA VAI
GOZAR AS tFE'R$AS

REGU-II LAMENTARES
.

·ti'OMfNAGEM DA' CAMARA DE '

'
.

.

. 'DEPUTADOS A' S. S. O PAPA I' IUO,21 fMeiidiaftalJ- O. gene-
.

' rol Gois Monteiro declarou ao

DiÇ-1
ARAMf FARPADO

'1'RIO, 21 (Meridionall __;_ Realizou rio do Noite que está aguardando' CANOS GALVANIZADORES
�a na manhã de hoje na Assembléia :0: decréto determinando o seu áfo5-

•.
----• ......;..----..,---

Constituinte o cerimonia da inou- tomento para gO%O de. férias re-
CIMENTO BELGA

, GltEMIO ALVI-VERDE
gllraçõa, no hall.interno do edifido, guiares dos funções de titular do �====:-==.'::·"!.:::.,..::-"'::.,.:::r:.-,::;c�=,,,,::,�::.....:=_===_!.:.!#::=��::......::=:;;;.. ::::_�==��=da -ortistko placa de bronze< come- pasta da Guérra. Acrescelltoll que; A Diretoria do Grêmio AIvi-Ver4e·

rnorativa. da visito que a 20 de Ou possivelmente, irq a Paços de Co'- ln d'
.

" ri- ::l deChAcolatoS iW' r S A
.

tem a subida honra de COft"idar 9stubro de 1943, o então Cardeal das, onde deverá permanecer um Ü' U ;:;� Ui. ·.w
. ,,�_.: i!1l a e . . seus assocodas, bem «tRIO os �i'ocelli, hoje Papo: Fio XII, fez:. Q, mês. O general Canrobert Pereira do C. N. AIIIeI'iat,. � • -.. ....çue{e casa, A cerimimia.,contou com do Costa será seu substituto.

'.

ASSEMBLEIA GERAL, ORDINÁRIA te'fará CI efeito no 'proXimo dia :n:
G pesenca da esposo do Presidellte.· r De d

.

t t
.

J' I -
. • do c'orrente 'nos sa'" -5 do· C. N. A...:_•

.

.

oeor o com os es atu ot e com a. egrs oçao em vrgor, conyo. "'" nfl",ri" Republica, (:Ílrdeill Dom Jaime '.

ANUNCIEM cornos os Senhore c'
.

t
.

bl" I rl'co, ��m inicio a's 21 horas .

.

' Comino,' Io..'uncio A!)Ostolíco, 'altas I . .
.

s ,o 10nlS os a se reunirem, em assem ela gero ordi- -

r"
'N.I.l<p'['E nar1G, no di_a 14 de setembro de 1946, á� 15 horas, no séde saciat, êí Ndo será permitido o ingresso de,

c�toridades civis e militares, depu' ( "'."

t;,das'e senodores';'" I DfARlü rua Coronel'Vidal Ramos s/n., nésto cidade, .afim-de tomarem Cf'nhe· pessoas exfranflas á sociedade, re-

cimento da seguinte matéria: salv""_ o direito rios que estiverelll
a) - leitura, exame e .discuss ãQ. do BoloR!:'> Geral, DemOllstroçõo munidos filo respecm-� convite.

do conta de lucras e Perdas e Parecer do Conselho Fisca1 Rese,.,o de mesas co mo zeladar
sôbre os mesma� emitido;
Eleição da Diretoria,
Eleição do Conselho Fiscal e suplente por.:l o novo exer

cicio;
d) Outros assuntos de interesse da Sociedade.
NOTA - Acham·se á disposi�ão doS senhore$ acionistas 0$ do·

cumentos a que se refere o artigo 99 do Decreto-lei
D. 2627, 4e 26 de Setembro de 1940.

lIumenou, 14 de ogôsto de 1946,
AFFONSO SANDER, -- Diretor-Presidente
R, PAUL SCHULZE, Diretor-Gerônte
REINOLDO SANDER, -- Diretor-Ger�llte

exercito Comunista bbtido e de cer

ÇilS naCionalistas chinesas forçaram. ca de duzentos' mil homens, Outros
"s tropas comunistos a uma retirado despachos indicam que está ganhan
a.O césre dó ferrovia de lunghaL. do terreno a conrra ofensiva de
Segllndo informantes. autor!sados, o Chiang Kai Schek, tendo os nacio

· f;"f'::';" ,,� H nalistas reconquistodo parte da fer
rovio de lanfeng, a léste de Kal
feng, Os circulas politlcos predi:r:em
a rapida intensificação da guérro
civil, que deverá desenvolevr-se ló
go nu mconflito gera I, envolrendo
.seis milhões �e soldados regulares e
irregulares.

.'

NANKIN, 21 iUnitedl ..;_ As for

VI.OlENTOS· CHOQUES ENTRE A
POLICIA E REBElDES IRANIANOS

,. reeram, n Wnitedl - Viajan
· tes chegados do norte indicam Que
(I ordem de coléta. de armas ilegais --- ,-�---...;.-----

n() setentfião iraniaM prOVOCOII chó."
·

jues em Pohelyidej, onde os gen
darmes m'ataram tinte pessoas e

dispersaram um bando que estovo ar

""'do firmemente' cem rifles e pis.. CALCUTA', 21, IUnited) _, Os
MIas. '

I hOSpitais déstq cidaóe, depois de
x lC. X

,
.

tres dias de luto$' entre htndús e
I 'muçulmanos egistrararn trinta I! tres

Teeran, 22 (Unrtedl - O gove� mil baixos, inclusive mais de qlHltro
nC7 iraniano ordenou que sejam con mil e quinhentos 'martas, A situa c

'físcodos as. armas <legais que �f� !ião em todo o cidade,' entetarito,
ertcontrados na norte do paz:s; ; continuau mel�orando em' consejuefl

--------.-'-.__ '. cio das drastico smedidas tomados
.

,'pelCJs autoridodri militares britoni-
QUATRO QUllOMETROS DE PRO ees. Inumera ·scasos·comerciais· reo

,

F.tJ.NDIDADE I brirar:n ...
e voltam ..o ci.rcular os eute-

·

.

'. moveis de praça; A partir. de OI'llO'

',PA�IS, ��S,F.1. - O pt'ofesSOl' nM serão suprin\idos 115 patrulhos
·1'iCcoid :expos no "ralais de la De em carros b1incktdas
�tHíYerte"� de-'Paris, seus novos pro
jetos. agll10 . svbmariftos em "ex de

�tratasférieos. �rG a' unico honorem �NÃO HA INFORMES SOBRE A RE
-:l chegar II 4.000 metros de profun ! : ABERTURA DA LINHA HISPA�
ãtdade, ele qUe ". tombem foi

..
o pri- t . NO-FRANCESA

metro jue chegoU a 20,000 de altl,
.

tude. O record de profundidade mel. PARIS, 22 !Unitedl - A emboi
rxtlinll esta em 900 metros, e per I xada espanhólo em .'oris .não tem
tellce a W, Jeej,e, autor de um, ,qquolquer informe sobre as negocio .

. �onllnte relato, de. sua ex.,tora-:; çóes para a reabertura do linde his
Ç50t A novo f!)(peilição do Prf," Pie

'

)!àna-francf!sa .

.

·.catd está prevista .para 1941. Sefá' - _

feitó ,:c�m o "'of. :Ces)'sns nas cos

tas
.

do ,Guine �ftceso.

O. NUMERO DE VITIMAS
DISTURBIOS NA IN,?IA

DOS

-�- --�_._--_.-

A V I S O

Os fundadores do BANCO MERCANTil DE. SÀNTA CÁTARINA
S. A., comunicam aos subs .. ritores de ações que a_2a cbamada do capi
t61 subscrito correspondente a quarenta por cento (40%) deverá ser

I,,,afhada até Q Pl'Oximo dia qui:z:e 1151 de setembro, ,em 'virtude da
reuniõo. de constituição que terG� lugar nas Salões do Tcatro Carlos (;0-
'rles, nésta ciclo de; em data de 30 de setembro.

BIíJmenau; l4 de agosto de 1946
OSWALDO MOELlMANN
AMERICO STAM; Fundadores

COLUM.BIA
CIA. NACIONAL D� SEGUROS DE VIDA E RAMOS I:tfMENTARES

Séde Sadl11: Av. Almirante Barroso
Agente no Estado de' Santa CatorinQ:

81

1 O Ã O P O R T O

Kua 15 de NovernbrQ, 1311
FOGO- - TRANSPOkTES - Aci,DENTES

A SOR.TE DA MONARQUIA NA
GRE'CIA VAI DECIDIR-SE

!
LONDRES, 20 fUnited) - A mis

'são onglo-ameriCQna OfIunciou ho
'je que estava satisfeito com are.
visão e recoml!!laçãa leTadas' a .
"feito peta governo grego, relativa.
'mente ÓS 5UQS listas eleitorais paro
uso no plebiscito em que se deci
dirá a SQrte do monarquia noPri.
xlmo dia 1. de Setembro, A dedo.
ração foi feto por um mrelatorio de:
seiscentas palavras, elaborada pela
missão e dado ó publicidade simor
,toncamente em Londres, Novo 10rqliJl
it AtenM.

R�spollsabilid.,de Civil OnmibllS
ITrallsuentes e TroRSpOJ'tadosl

Ai' Praça
A CONCISA, com séde nést. cidade, á Ruo JS 4e

MOlfemMo, 160, comuaico CIOS seus 0IIfig0s, clientes e ó
j)roÇA' em geral que suo Filial ledvmlal em Ccarnkriú,

pedido$está perfeitam2Me. aparelhado JHltcI atender
de portOS; joll(llCJ" taeas. 09 �Ifros ... ':',

EMPRESA. COMERCIAL

Rua 15 de Novembl'6 nO 4l�
'20 andar - Sala 1

(Ediffcio HA Capital")
Rua '15 de NovemMa, 857 BLUMENAU

Telefone 1070 -- Caixa Postal, IS

_O�ecemos:

-'-------------.-

b)

".A.�!orâo!'
I)rgfio tf��

Cf>Di9�'.-.q A ,,"'oc>i�..Jo","
O presente fonr.ato é de

emergê,ncia ,enquanto for
instalada a rotoplana ad:.,.
guirida do antigo jornal
"Der Urwaldsboote", cujas
tomadas.

c)

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

E�SC-OI�··;'T�·�";i·;-�.-·d-'e-C-.'.m-:��e-,rc-jO 1 BiA
..

··N'co DO'"' """J;� _A-S'-I'�r,' "liRe�'" ,. :'!t!í' G';lIr;�.ná
.

.�\ H: )
,

(�X�::C:LD�D� DE .COMÉRCIO DO .PARANÁ) t" BLUMENAU'- Ruo lS'de' Novembro, 1236 BLUMENAU

FISCALIZADA PELO GOVERNO FEDERAl.·� Endereço Telegr6fico: "SATElITE"
CQmendador ,A,rcújo no, 176 -'- Fone. 1192 ..-.- Curitiba.. IDiretor: Dr. LUIZ ANIBAL CAlDERARI

· .' ,INTERNATO SEMI-EXTERNATG e. !NTfRNAT� . ,
. CJRSOS;.·.Admissõo _- GucrcG·L '\lros _._. AUXIliar de Admlnlstro!;i5ó 1 '.:>l

'-. DotilograFia. e Estenografja ']
Aut�s DJURNAS E NOTU.RNAS, paro ambos � sexos

i

".ulos avulsas de Datilogrofio. e Estenografia
Peçam. prospà<:tos

Foz: t�Ii�. os operações de descontos - Empréstimos Cambio
Cust6afcj" - Cobranças - Depó$�os - Ordens de Pagamenta
Carteira tlê Crédito Agrlcoia e Industrial - Carteira Financiamento•

Agências em todos os capitais de Estados e principais �faças do país.
Cerres�ondeatO$ 110 Exterior.

•· ....2_>
.
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_'Outco engano:
,

, ',_

l',aCl0n.iili§açao,

23 de agosto do 1 �46

Dr. Rubens Waibach
ClINICA'MÉDICA

CORAÇÃO - PULMÃO - FIGADO - INSTES"INOS - RINS
LONDRES, 20 Wnitedl - Fonte i REUMATISMO - DIATERMIA - RAIOS X -- ELETRO-

autorizada declarou que a nata bri j CARDIOGRAFIA
tanica á. Rusia sobre a revisão do Consultório e Residencia:

Convenção dos Dordánélos será en- RUA BOM RETIRO, 12 - FONE, 1258
viada dentro de dois dias, á Mas- C O N SUL ,T AS: das 8 ás 11 e dás 3 ás 5 horas

••

A REVISÃO DA CONVENÇÃO DOS
• ,DARDANELOS E A RESPOSTA
BRITANICA

Prossigamos, Joaquim... r tremo de haver sido preciso abri
Ontem" não pude concluir aquela Ias mais tarde por meio de emendas

expasiç!ío relativa ou chamado "cus constitucionais, orcntidorcs do' aumen
to histórico" porque o Manuel veia to dos capitais estrangeiras inverti

cou,

buscar o correspondencie a tempo dos nesse remo de atiidade.
de não perder o trem. .

"Muitas pesoes enl endem que as

As duas hipóteses figuarodas' quan empresas devem ser necicncliscdes.
to ó Hungria parecerem-lhe tclvez A nàdonali%ação tem no caso dois
de grbnde exagero,' compllfadas 0,0 ,co,�ce;tos: um referente eo dinheiro
C!lSO do Brasil.

'

"', _' empregado; outro ,mais amplo; que
O crureiro, é certo, nõo sofreú impõe ? privilégio da Estado no ex- :

no Rio dare bananas por Cr$ 3,50. ploração .do serviço. Ambos os con I
Há Yinte anos, com igual mportC!l!Cb ce,tos são ilúióriós, Joaquim;'

, Icomprara duzentas. Um piano custa Se a nacionalização está no, di-
agora no; Brasil mais' do que uma n�eiro, responderei: () dinheiro não I'casa modesto há trinta anos, tem pátria; venho de onde vier, fi-

Opoder ,aquisitivo da moeda re"' ca brasileiro no dia em que aqui'
guIará, pois, neces;ariamente, o cél- cheg-ar, porque se hansforma em tri 1,.'
culo para, a avaliação do custo de 'lhos, .Iocomotivas, dormentes, 'dína- i
qualquer serviço., � ::usto histarico" ,mos 'postes, fios, !j)rédiós, usinas, Iab-andona, esse cnteno desconhece, barragens. ,

vale dizer, a realidade. E é ele que, Se a: nacionalização' quer 'dizer!'
pretende,m -inscrever 'na Constitui&ão a reivindicação do serviço pelo Esfei
.cemc nórma dentro' da qual' se,' es- :dei, como encargo exclusivo' seu, .c 1.

J��beleç� o lucro. dos conce55ion6�io� desastre fica sendo .melsr. Vejo os

""", serviços públicos 1 O absurdo e exemplos. Nos Estados Unidos,'no '_',

pote�te.
' ,

egim,e:, de empresas, privadas, um
Alem disso'; cumpre assinalar 'o ho�m e um terço produzem 1.00

êrro de 'técnica desse Iléià .. A Cons .kitQw�tt-horas de energia;; no Rus- 3.
fit!lição não é uma IÊi de cantob'i- ,sia" onde o industria de eletricido
r,dade Ch�mada" a rege� '" r\,atéc de. pêrtence ao Estado, são necessá
da ordirtári,a, e de simples regulamén 'ril1s '�n%e trabalhadores 'pora produ
to que p!'rece terem, . avocado .es ,zlé os mesmos 1;000 kilowatt-l1oras
constituintes; faltarla. então' indulr e mri$nÍl, equivalente, Não acredito 4;
no mesma: preceitos," dig'ôm05, sobre que a' indústria na �iio do Estado
a bitola das estradas de ferro, o lar venha o funcionar' no Brasil me
_guro dos rues', o bábarito aôs 'pré� Ihor que no Rússia. Pesoolmente não
mos; .o horário, da comércio e outras' eonheço' 'nenhum 'seryiço do t�tado

,
análogos., .

" que não' seja, entre nós. Oeficitá�
,

O custo dos serviços subordina-se rio.

'" ós éondiçães ,ecanomicas. Na parte, Os �"lç05 de utilidade publico 5.
ótinente cos

'

de utilidode publico, o ele �ropredade, de empresas estran
mais acertado seria reproduzir '!lo geiras no ,BrasiL representam um co

Constituição, de 1046 a. que, disp� pital"supéÍ'Íor á trinta biliões de cru

e Constituição de 1934 ,e cooservQu ,zeir05; .mais ou menos o dobro de 6. _que o rena fo introduziA" no

o carta 'de,1937. Não devemos blo todo a ,drculação monetária do peís. Aloskli ,peta coverne dos Esfa
quear a progress(! do pâís com res- E' n05$o� necessidades requerem ou- dos Unidas, em 1887. tendo víndo os'

triÇ'ães dr�sticas e coercitivas. ,Não trei tonto "de novas inversões. Não .prlmeíros reprodutores da 'Sué-
interessa' cOiltinuór-mos 'na situação será, "com, o "custo histórico" e (I cio, da Noruega e da SiMria,
criado par,ticul,?T,1n_elJfe,', �!�' 05 ,in>�, ,naci<?II,(lfjza'ção espcntnndo o capital e Que, atueilmente, existem na-

,dústrÍ<is de fi,rçá,' c 'luz 'pelo Código I;StraÍ1g�iro, que poderemos a!cança- quele território n,ortecamer�.<:.Ç1�,'
de Aguos, o' qual trancou 'a, porta <'0, ,Ias.

' ,

na ,mais, de 800. 000 reno�.,

desenvolvimento' das mesmas, ao ex Costa 'REGO

OP,ERAçoa -', DOENÇAS DE- SENHORA�

Dr. C.4MA..��A
E S P � C I A L 1>5 T ,A

Cfiniêi( em gerol ,--'-- Tratamento p�'a!õ O�das Ultra-Curtas
CONSULTpRIO: Travésso 4, de Fevereiro - Prédio Peite.

'.,'

'OPERAÇÕES NOS HOSPITAIS -,-.---

Ó F r C I A L. I Z A" o, O
RIiQ Comendador Araújo 116 .:_ Fone 1192 - Curitiba

'Diretor: - Dr. LUIZ ANIBAl CAlDERAR!
Internato - Semi-Externato e Externato

--_- -------------

que' hoje em &io está histori
camente provado que Júlio Cé

sar, o célebre general e astcdis
ta romano, sofria 'de terriveis

ataques de epilepsie ,

que são
..
as mesmas os, côres dos

bandeiras nacionais ,da França,
"dá ,Inglaterra e das Estados

Unidos!: a%ul, vermelho e bronco.

que, nos ultimos cem anos; seis
presidentes dos Estados Unidos
faleceram no exelcício.da seu

mandato.

que ,o peso do sangue em um,

homem normal deve representar
1/13 do pêso do seu próprio cér
po, isto é, clncc Quilos poro
um homem com 70 quilos de

peso.

'Que, de todas as fiares, a magná
lia' é II que tem o aroma mais
fórte.

--------
_"--- --'''--'--,

ANIVERSARIOS

CARMEM OQLORES KIlIEG

A, �feme�ide de hoie as�inala a

passagem �do aniversario nntnlicío

'da simpotica e gentil senhorita Cor
men Dolores Krieg, resrden,te em

'Timbó.

M. ARNALDO REiNHOLD

CURSOS Primário, Pré-Ginasial - Ginasial Cie(ttifico
admiss50 em dezembro e fevereiro
Aulas DIURNAS ,e NOTURNAS

Na ,data de, hoje ccmemora a pas

Exame de 'sogem de seu aniversário natalicio

o jovem ,M. Arnaldo Reinhold, fi!ho
do . estimado cavalheiro sr. Emno

prospectos Reinliold, residente em Jaraguá.Para ambos as sexos Pe�am

"�

I
JOÃO GOME & CF'"

••
rF"

Radios melhores
raT,� corrEnte ·altern.ada e p ulador

Discos - Ele! a" T (ica- Di::;cos Rdrigeradores Maquinas de

Costura - t." d'U ( Fccrever - Bicicletas novás garantidas Cofres

Fogõ('�, - ,"';r u: I IJara rádio - Maknal elelricó em ger�L
Vendas à ,.!! til, J �t prazo. - V i s i tem a R A D l-- O L A R.

Proprietario: IVO J. RENAUX
Brusque -- Santa Cotarina

x

Aceitam-se éguas' poro serem podreádas pelo repod!!tor pur()
sangue "Serro Alegre", inscrito no Stud Book Brasileiro sob ,11. 49.852.

Preço do padreoção: Cr$ 500,00. Este' preço inclue estadia da$
�uas até 30 dios em pastagen� de .nossa

"

Granja.

.

���'i="�'\' EFêf'
,

"

" 'UVA
�,--.�- uM 6lJ,47<JJIHíli

.: .,

Ê$rE REMEfJl() E
I• ••

..,fP('I;' G� f/.H()R.
;1LH. . x- � "- •

'--'

;Ir� -.. .

--...,.

.�:.�!�- W
___

I.� ro7� �..

MUitA ATENÇAo:
, � ...,. deI.._.... eeotra a.' grlpw.
,raodriadOll '. toaMe, _ o Oopaá •
,AI_1lio Xavle&

•

, "- O Gognao de Aleatrl!.o Xavier • !II
6Idee' med!ea.mente, existente com II

dtl6.lgIllIçAo de Cognac de Aloatriio, pol"
Ilaê ii a dnIoa Cega..., feito Il base do
alGatrAa flue tem tórmul" medicinal.

1- A elill!\cla do C1lgnao de Aloalrh
Javier resultA, pai&, da BUll, fórmula que
-lt valiOlIoe elementos medlobJaJ.g;

.) Pod_ .....,j.d_,.. rortl
fle.Qhe d_ pulrnÕ8a. _mó o al_
catrão .. o báleamo de ro16.

lo) U... grande ealeiliea�u __
,

.. hlpofoafito de eálr.io_

t J Doi. """""r...."Dl... _mo ......
Usai. " O alcaçú••
d) Um arande aa1mllDte da __
...... o mwuu(JÓ. ...

• - O legitimo Cognao de Alcatrãé
Xavier IIÓ ii vendido, portanto, em Jar.
�oIlIII II drogarias, porquê - não se

lIIqueça - , romédJo II nomo tal nU

pode ser vendido em outros IIIg81'8L

-
'

-- (!,Vila Wfo8� 7õS'S8S' (I�",os!
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Isentos das taxas ue Importação os generos de primeira necessidade.

�

ESPECiFiCADOS AS MERCADORIAS Li;�tfk>·
.

RIA DO MINISTRO DA FAZENDA
PELA ."_'; \ n�, utiuaneira .com o (1- cneircs, que, se julgar necesséric,

:�_., ,�;) ·.c.'r,,"or 5cr" efeito sus- submeterá
..

o ·coso ã decisão do M:-
�ellsiyo ii" Diretor de Rendas Adu- .,." da Fazenda. _�_

Ifl
��

RIO, 21 (Meridional) - O Mi- seca ou xorque; �eite fresco; ionguo5
nistro do Fo%enda baixou o portarro intestinos e outros viscércsr montei
especificcno os generos de primeira ga e leite; margarina e substcncics

. necessidade beneficiados co mo i- semelhantes e sucedcneos de man

senção dos direitos tle importação pa teiga ovos de; aves domésticas; pei
ra o consumo e demais taxas adua- xes frescos por :frigorificação ou

neiras, inclusive previdencia social outro procésso; bacalhau e saithe;
e imposto do consumo, na formo do quaisquer outras peixes; queijos" sê
artige> primeiro do decréto lei de bo comum ou graxa; toucinho; frutas
16 do corrente. São os 5euginh�s frescas; amendoas, avelcns, casta
os mercadorias: aves domésticas:po nhas, cocos e nó%es, cmendoias; fru
ra alimentação; ado caprino, bovino tas secas ou pessadas; azeitonas em

e suino; carnes verdes ou fresccs, salmoura; farinhas: aveia, centeio

i'" Ido c repo
;;""çs; ... ti ssc ta afimenhcias s.emolcs
e semciinhos: I�pul,,; oleo de ccroco

de a!goJão e oliva ou azeite doce:
vinagre comum; sabões cemuns. cio-
rute de sódio; palitos e fosforas .

Dispõe ainda o portaria que as re ;\()
partições aduaneiras remeterão á
Comissão Central de Preços, semc-

.

n:llment� ou no' ml.!�or proxo, a re- iloção dos generos acima menciono-' - -- --------., Em telegrama que dirigiu ao dire
dos despachos caltl. isenção, espe I "VIDA DOMESTICA'" SEMPRE NA ror deste diário, sr

.

Honorato Tcy-
cificcndc o peso, qualidade, preços VANGUARDA melín, o jornalista José Medeiro.s
precedencie e importadores. Provi I Vieira, diretor do "Diório do To.-
denciarão ainda os repartições adua Lemos o número de Agosto de de" ,de Flo:ion�polis, agrad�ce o �és-
neiros para que tenham andamento "Vida Doméstica", o conhecida re- to de solidariedade dos J�rnohstCls
rópido e pronto solução. dos des visto mensal do _'ar e da mulher, e blumenauense sem desagravo. á o

pachos deis generos de' primeira ne como sempre nao podemos ocultar !ronta. que. sofreu' aquele Vibrante

O
cessidade referidos. Pelo demoro la nosso satisfação e tributar-lhe ase JOrn.a!Jsta ,diante do atitude dos PC�.

! ve.rifica,da neste' �ro
.. c.essa.m.ent.o

res-l
n.ossos apl?usos. E.�·Yerdade este nu. �eres .qU,e..

visa ... cerceor., ....
a

....'i.b..e.,.dOrlC! pondera perante as autoridades com mero esta magnifICO' e completo!
.

e pensam�nt? dos que· abfQçaram c
! petentes (I funcionário ou déspochan A reportagem' social, dos mais re ��sa. da, Justiça e � defesó· dos le-
te aduan4!iro que dér cóilseF'ifà mes levantes acontecimentos .10 pesse �Ihmos Interesses de pO'lo. Eis a

Diretor:' HONORATO TOMElIN" Orgõo dos "Diários Associados" I ma, As duvides súsdtadas n'ós'ser- do. social, dos muis. relevantes acon '�te9ro.to telegrama que- (I nOSS::l

SluI'>emn:, -- �e :'J fearil, 23.. de Ages!"!) de 1946 - Numnr'" �37 i vicos aduaneiros referentes as mer tecíinentos do pas,s�do mês de Julho dsr.,br recebeu:
.------....,..---------------' !lcÓ"dorias enumeradas e os' cesos 0- com ·linia série de fagrontes foto- uA�r�de:!} sinceromente V. S. c

missas serão solucionados pelo chefe gráficos, esta á altura das suas tra ? m�dlllçao. dos distintos. colégos
.

dições. Em primeira pógina um 0- JornalIstas Carla!; A.!li:.nde.,dr. (ki'ls
-

.

__ .contecimento diplomático de grande
.

G,!imor1íe�, dr. A(!IIiles' '80Isíni, dr:'
importancia- para o nosso país, ache Oslym Costa, dr , AfQ:1�o Balsin;, JOÕ<;.

O JUIZ NEGOUcS[ A. ATENDER gado e a apresentação das cre- Vieira, Luiz Reis; Antoní., !lert"ti,
O PEDIDO denciais do novo Núnc_io Apost6li- l'ráf';ssór 'J!lOqúim s"rils e MOllrki;>

co monsenhor Carlos Chiaria,' que Xavier, o('!a confórtr"foÍ"G e honrós"
RIO, 22 (Meridional) - A "Lei- vem. para o .Brasil não só como re- m�nifest';côo de solidariedade; pr,>v(!

,teria Mineira", estabelecida" nesta oresentante ao Santa Sé, mos tanf- eloque .. te no .esoj�jt(J· de comofo,l,,
capital; requereu um mondada de bem para reafirmar os' vinculos dés aem J" clesse e de ,altivo co"�<";e"
seurança contra o ato do Delegado ta terra de S. Cruz, de sentimentCiS �ia' tivica e· democrotiéa .. otitud"
de Economia Ppoulor, que determi- génuin�mente católicos, .como a. Ra nobre e. dign'; que s·S nôo tornam' os

I nau o seu fechamento por vender ma dos Papas, séde do cristandade. marmiteiros da' 5;t'JOC;;0 p. 0< e'

: manteiga falsificada. O juiz despa- Ainda, colaborando com a'politica de cribos e merr.eMrio<
.

$owl"cõé" A"
I chando o pedido declarou que não boa .vl%inhança, "Vida Doméstica" mocraticas. {al J".� M!'t!E'i ....�. V'_
I Poderia atender o pedido de suspen de Agosto' publica umc série· de fln 'eira, Diretor do ;O;<\rio' rI" T'Ir(fE'" .

I são imedia.ta do medido decretado. <'Irantes é vivas cronicas do dro dar
.

.

--------

pelo autoridade policial,. ,=(lmemora�ão da indenendencia da I
______ Argentino e do Canadá, mostrando VIAJANTES

!lOS seus leitores de todo o Brasil I'
.

os momentos mais interessantes dos .

FRANSCISCO MoNTEIlÜ')"
recepçóes que êstes dois naíses de-
.o·m no< r."nectivas Embaixadas. A Rejlressou ontem de SLIa viogem "

porte literória ,rico de contos. no-
_

5.;0 Paulo o Sr. Fr<lncisco Montei
veios e assuntos variados cham'1 ra, repre.sentonte cO!l1ercialnesta p�oEm Yi�ita de estudos e obs'ervacnes '> "ten ..;;., sob t,,<los � ,,�ntos ,te ça. li elemento de destajue nos IIO.Spelas pttncipais porque� industriais vista. Assim potl�mos citar os bé-. sos meros sociais e industriais;

e comerciais. de Santo Catarina 0- los contos: "E o !>nmbcmle.io caiu ... !
.cbc-se nésto cidade, deste ontem, "A5 oambos da Viroem", etc.; e no

,.
NEWTON BARREIROS

procedent�. de Flarianopolis a coro oorte histórico: HO� o,.,"des amores
.

vona NO,.. Udo Deak", constituida ;'0 arte e na len.lo", NA. morte de A' gerv;�0 profissional, .encontr'Jde Contcidorandos da Acodema de !"Ioltie.", NAs mullleres célebres do, se nesta Cidade o sr Newton Sor
Comereio de SOftto Catarina. E.�so IIrosii" ";0 me"icina: "A dr""a m(lrn-

'. uiíros. operoso represe .. tante co

.c�ravana qlleé presidido pelo Dr. "ihn�a", "O "roblema do alimpnta-I'mercial do "Diário T,o�lhistc(; eolli
VItor Lima, lente cotedratico doque� -:ão"; no arte e no cinema: "Arte todo PIO Rio de Janeiro ... Somos gl-"le esta�elecimento. de ensinti, e�teve e estético _ o cinema e a moda" .. tos á gentile:z:a do visito.

�t:m a tarde em visita 6 nosso re- E
.

assim poderiamos enumerar ou I _. .

çao. São os seguintes os contado tros artiqos de as�untos varriátfís- I
ma coleção elegontiíssimo de fio'lI

r�ndo� que. ora se encontram em vi i simos . P�ra os entiis' lertoras. "Vida j rinos e .ftO_vos modOs _oue temos t:el-

I
e e mprol do cous, do engrande- t

.

BIu
1

b ·tcimento do mUl1icipio, honrando as
SI o � _ m�nau: Oemy Truppel, : Doméstjc�" dêste mês apresento u- te:z:a sereo em ocel as_

tradiçóes de �ulturo li! de ciyilisoçãa
Waldir do Salva Kucnxer Joaquim 1

.

N.fI Id da suo gente. Entre os 'obras be-
Luir Dias, Yedclo do �ma Lobo -------.--------'---eO'oclI� -.:lt'ant .. D'E... , Ge .. h Mtil 1iã .. nemeritas do governo Alfredo Campos

".., cy I\OC o, aria Teresa

�
.

.

CH'
.

Bastos, Osmar de lima Veiga, Ra- . CINE B"US
.

salientamos, com justiço, como a de I P
.

I.ndústria bem co-�eit'uada nL-ta .

I H' I
que eixato Bayer Ur)' Coutinho de

.

.... . '.
'.

,� = maIOr vu to, &:I ospital Munícipa,.A d .
.

praça, procura desenvolver sua fóbri cuío empreendim«ito de' earáter
zeve o, Marta Sprillgom• ui Carlos

co e demais instalaçêies paro o que
humanitário cOnstitüi! ho�' limo 0- Baptista, Def Alvares Cobrai, Jairo

't d .Ja..1
'

I
. i bro de elevada a!canee social e be libôo, Djalmo Araujo, Mario Merce Sabar'o - (lia 24 -:- 6s R.15 e ol)rr.ingo ás 'l hotíls-

n�essl o e co....... IM! mpartanClO. nemerito e a sua realisação de'fe-se des Borja, Vitorino Fretta, Mario
d� 250.000,00 a 300.000,00, afere- ao tralxtlho honrado e prafícuo de Artur Ferraresi, Silyia Ney Saneini, Bob J-lope, Betty Hutton, Dona Draké e Zasu Pits enl
cendo (;OmO g.I'OII"'') !eIIS beM e um gO'lerno entregue ós mãos de um Wa!mor A�uior �orges, Pq-ulo Amoral
'_0.' --

__L &. tL_- I homem do niel moral e digno da COII
Jose FerreirO, NIVllíd.o Lopes. de.

A

..
'-1I.�la acoaes, ><lU Ipc....... -d V' Id' C f II' T b

.

fiança dos seus cOl1cidadãos como
mela e IVO I aro a IS. am em

Or Iilteres�das queiram d"
"

Alf d C A acompanha a cara,ana o sr. Rodol-
� Illglr-se s� ser o sr. re ° ampos. f l' h f t f d D'notavel realisc"ão de Alfredo Com-; o 10 ores, o �9r� o o e�rto-a R. Silvo, e rua iS de Novembro

pos. ficorá per;etuado no historia de amcendto .

de dEstatlsté,ca_. A05d Jovens
997, que lhes senie prestados to-

Blumenau como 11m exemplo de tra-:
a emt{�'os edcom !�IO agrafecemosdOli os esclarecimentos necessárias. b lh

. . J a gen I e%a a VISita e a%emosa o construtivo e I'loveltoso. votos de felh perl'o'onencio nésta ci-Blumenau, 6 de (lg05tO de 1946.
rlode. i�--i..�!;';'

foroaUlta Nledeil'cs Vieira agra,
dec(!

.

ti .•o� jdial'ieda de da classe

-

NI\Ç
Urn padra10 de virt�Jd,tt.'�

ii

e morais
UM HOMEM A' QUEM BLUMENAU DEVE UMA .SOMA DE VALIOSOS

SERVIÇ OS

Dentre as perscnalidades que pos
saram pela vida publica e odminis
tr.)tiva de Blumenàu destaca-se, in
consteta'lelmente, o vulto inconfun
divel de Alfredo Campos, que fe%
jú... ao respeito e qr"tidãa d" DOYO

b'"mencue�se quan�o .-lo sua r,,��a

gem pelo "pverno elo munici"h em

cuia gestóo c,1mini�tr<ltiYIJ Alfredo
Campos deu testemunho e'<)crl'e�te
dos seus propo�it()s patri"tk'Jo 'de
bem servir á 'caus da" coi€-;+h-lp. e

. da grandeza' da sua. téfrl' Mtal,
onde pontificou pelo sua inte'inp'!1da
tirocínio c larflo r!!!I1pre",,,';;b, c',m

prindo a SI"1 missão "fie lhe f..,r.. C'ln

fiado pelo governo dr> E<todo r.om

O mais ohl)Juto cr!"��r�� ,f! �p.""or-t\ de
responsabilidade e corre·",�.,,3,,�-i,, Ó�
legitimo saspirações ôo� <eu< - u�i"
cipes com serenid:1de de tlnir" e

espirita de justiço Ain"" ",••;;" !'em
gravadas 'na lembronc., do ""iro':h
publica blumenauense 'as suas reali
seções que iitéstam {) 'Iolor e a Ctt

pocidade de um admini�trador que
trabalho e mbeneficia do seu povo

BlUMENAU HOSI'EOA A CARAVA
NA "UDO DEH- DOS COt-.�A
OOIlANDOS t>; H'I6

o Carardura
E mais - Cr·mpl. Nac, Shorts e R K O lomal

LI
MANTOS E VESTIDOS

..

'::'\�@� CIl�r�A CUPii:�
.:�il' QUEIJA DOS CA.1

.

V IBUIIS E DENAISI��"'I

�?E:,Ç&�::UI::'I
����-��

".

\

de lã, por _ preços de L1QtHOAÇÃO !
o _._. _

C O R T I N A D (J S ··F I NOS
O melhor sortimento na praça '!.

____
·-0

C A R' I N H O S
pelos preços a!1tigos !

I'ARACRlhNCAS

Q

T O C A - D ! S CO.S ; completes C$ 680.00
A C O R DE (\ N S ., "Todeschir:i" e -"Ttlpy"

Casa �illy S ieve rt
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




