
TELEF01:iE 1092
Enà. Tel. A NAÇÃO

Cadxa Postal 38 I
Red. Ad. e Of!cinBE!
Rua Sá? Paulo, 269
ITOUPAVA S:mCA j N .. 162

�. P..A.GLO, ri - t_7nl:i das ma

neiras de hoje conspirar-se con

tra a, liberdade encontra-se na

atitude intransigente da ala ude

riista, a qual pretende apresentar
a fórmula. do acordo interpartidá
rio como uma solução lmpósta
pelo Cateto. Os círculos mais pon-

de ravels da. lJDl� devem ser S,ls'\:'"

tados acerca de dois pontes que
estão ínfecctonando este belo 01"

ganísmo político.
"D Ul1!. latJ.:o, acha-se um. gr-u'po

de exportes, desejando que o par
tido entre numa Juta. p-reside!�
cíul a todo o tr-anse, com candi

dato próprio. Admitido que a U,

D.N., parttcípe da prõxíiua cam

panua, com UIlJa fórmu1a Indiví

duul, essa ala t.ern :realiza'lo os

seus objetivos mais�ard�ntest den
tro doa seus quadros purt.ídãrtoa.
Qual o propósito que com tanto

ardor i! ainda maior astueta bus"
R 5 DE

Nctíclamcs, recentemente, os
.

ferida rua, a segunda em ímpor-.
negócios' entaootados pelo prefeí- tancia aqui existente, e�teja ta
to Busch Jor., com uma firma de udmente pavimentada até setem

Itajaí, especialtzada na pavímen- bro do próximo ano, pai: ocasião
taçâo de ruas a. paralepipídos, das féstas do centenário.'

.

com o objetivo d,;, ultimar o cal- Apuramo", ainda, que a contra

�amento da RUR São Pau.,to, em tanta, que llJispõe de pedreiras em

toda a sua extensão. Os entendi- Camboriú. entrará com todo o

CALCAMENTO DA RIJA S
�'miU�lmUllmlllmlllll ' IIImlfUtlllJlillfJUnml� ---
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• Camarae estaduais e muníctpats.

�Conclusãoaté setembro� r,·ec··oU'lloza·da UUla sUbleV3ça-o geralt'ua Ilemanbg ::::�!�!i�::��m����;::���
::: = " U t 8 ti a sua tábuu de satvaçao. }i·or-::.:. ue

=d'
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• 'uma candãdatura própria, ele::-

§: O' P r o x I m o a n Oª os ME.i.WBROS DA JUVENTllDE �.!\.LEl\Li RE.c:F:B.E- vel pura, o setor brítaníco ue et· � não tem como poder tornar U

= uJs
_

.
:: RI.."1 O NECESS!iRIO PARA ') l\lARCRA jétos que lhe pertenciam, r." .. ·, seu i ocupar os postos, que, atualmen-
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carro detido, PrecÍlo:a-2e que a

I te, guardam. Carecem de uma

ENTRARA' COM.;' TODO O 1L4TERIAL A FIR�lA
- -- SOBRE BERLL'l -- -- míssàc iug��la-,:a está som vive- b�ndeira, que lhes an�arie eufra-

_ _ _ CONTRATANTE _ _ _ BEHLIM., 9 ÚJ.P.) - O jornal "Teleh'Taf". aC:'Hciado pelus auy)- r�s.:\. me�l�a_ e u�lla CO.llS!::'1Uen- g!()�, qu� lhes proporcione a .ma-
rid?ueG britâ,nlealõ anunciou hoje que a maioria do movírneuto da era ua proibíçâo felta pe;o gover- _

rería prima que nestes CInCO

juventude livre alemã-comunista - estão planejundo uma marcha no de Grottewoht ao» membros

I
aI!OS. por Inepcía, por preguiça,

.

sobre .Berlim nas próximas restae, Acrescenta-se que t:;:c".l rnurcnu da mísaão iugoslava.. qUilntia de ou por desprestigio. não lhes foi.

-serâ o final para uma sublevação nacional na Alemanha.

1
sua permane�cia no t,,�rit{!!'io dn dado reunir no seio do eleitorado.
Alemanha orrenta 1.

I Exaltados de paixão udenícta,

BERLI::Ií, li lU.}'.) .- 8eguml.'O o "TcJegl'uf", jornal tieencíudo díspostos a deientier as i3UaS CO·,

,pelo;; .britanicos, o sr. 'Va.1ter UlbrichL více-presideru.s do Cvnsêlho BERLBl, !J l.l:P} ._. Ch·1.l113....t03 res <Jj touo o instante. a ímnres-
da'Alemanha oriental, declarou: telefônícos, de váríos membros Eã.O que ororecem é de uma, le-

"O Congrésso u'). juvenfude alemã. a re.ulzur-se ar}!li na. f�;:t:L da Missão :Militaj' Lugoskrvlu, CO!J- gUi.o de sinceros democratas, Nâo

de Pentecostc de 1950, com a participação de 600. 000 !óven� de II �1. íirnlararn a retirada dê:-; -:'<.1. fio
tem, entretanto, lealdade nem

2õ anos, será. um }�inu.l da �ubJevação gei·al'·. selar so-viftico. O t:héfe c.J.. n.iis- professa..:rn ideais republícuIlO.s.
.

Acentúa. o referido iornal que Uluricht. fez ec'c'ú, l1ccl:ll'a':ãu !l'J :;oão, tenente Corond Siboy;c, db- Estão a serviço pura e simples de
. tr2,n�CUr"Q da conferência dos c11éfes ((Iu,quela o!"ganiza<:ãc de jUVEn- 1.58

que sua rellil.;'áncia fora fecha-
um interesse sulJalterno própt'io.

tude, realizada aqui, aduzindo o Congrísso que a "juYcllíude alemf,- da por quarenta policiais. Por Procuranl evitú.r o acurdo na su-

'.!E'eeb.si·ía bastante dinheiro. lnotocielétas e unifórm2s". O jO"'1"1 sua vez, {) adido de imprcn.�'l. Ko- cessãD porque o acúrdo é ;J. �u&.

�iirrna pOlroutro lado que n:! semana ante13 de Pentecoste aum13çol'" 'o'.'ar falou na reslllencia do con- nlôrte politica. Não têm como se
em todos os "Iaellüer" da zona oriental a marcha "õlore Berlim. !:;ul capital Panduyick. E afirmou eleger, Falta-lhe" a legenda. pelu
BERLI"E 9 lU � , que' todú. a rua fóra bluqueiada au"l porfl'�n' T>n�', "C01"I·tUl' 1"le<''. .u.. P- -- A I011::1a

,
u cei Sidollo,'ic ,'héfe d" .. l�-'-ié> . , •

� � , -"�� � - --.! ..
. ,- - -" .•• - .

e quatro policiais pO"tado� " po�- , ..

Alemfl da zona rus;,;a dct�,'e em t t d' ,

- - � J.

\
a fraqueza eleitoral. Q deolhdade

suas J;"esidências no Betor 50"\'11'tl- en a:\'o, con UZ1r em " ..m c�tnmu- ifl. do edifício. Este grande nOnle não é pro-

co todos os menlbl'os da missão
- - - - - - - --_ - - - - - --- - - - prirul1ente uma calididatul�a. pa-

'Rcham-.se sob vl4tglll-lancllllla :�ai� :�af�:r�P��:��:l��� �:t:�::
H cessá;:,. Ele �, antes, uma baleia.

que tem que dar á costà. afim de'

OS'membros .Rllo P..C.Tcneco !��Il�Ce:�t�n��U;o q��z�:��ea��r:�:;
U '" _

eundidaloB á Camar� e no Sena-
do. sem chmicE';; de yi[ória', .

A

do �!R
__ Ilda .p,,�vfli" baJeia vai morr,e!·. :Mo�t'erá na

MI M § @I·O\JY certa; mas; quanto' ázeite não te-
Pragél. H fUI' 1 --- O j',l'mü

lHO
pri)�.jll10 ano os m,eI!!brOs ÚO rá dado l'an', nutrir inumeras '11-

c�muni�.ta. ,Ruçle Pravo" an:-m_ Pt.; tido cornunÍióta théeo serão da�! O meu amigo sr. Odljlon
CIO�1 hOJe a queda do seU <11.1'(;_ !:oubmelidos ti nú"l'a e mai.s pro. Braga.,. Qm:lll yai elegel" em
to,' Vicln. Nov.)'. dcmitklu do

'I funda obi:el'vação. . :hUnas um. politico que, há mais
'23,1.'';0 '.por g'i'oi>::wiru lle"'üg'en_ ; O faio d<,.· lla"'el' ti 51", ,rj'blIl ,

- -".
-

- y
- < de 15 anos perdeu o ('OIl�acto com

ciJ\·','·_)\:o..Il,lÇ,lI,RlQ .. ;t,�ln1'�).. Xcitl!rH ., 'cnu::H;ia(�u' ap, _;,;eu. .. DJwl.daio, u. eleitm'lJttttv 'mi·rreiro'? ('ou!" o'

jornal fi 'udvertellcia de qw::' j Pli)'lam::l!tul'. P.l·Í',·um-Eo· Ué' qu�l acôruo, funclonando. estarà ele

NaNo tia"�ta' d,&aanostl·ca'r a- lubercu<lose e s"'l-m d'I«:s'pu' rl�:��p��,�������:h��:J��u :�5�: ,,�;����;::� ::ó�:.õn���:p��;:;���
.

� ti·. ,
.
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de recursos com que tratar os doentes necessitadosl'��ii���;;��?�j�:o;;��I;r�iflIi�����:::�'_. cedente de Lake Sucetls, A vos lnconfund)vel�, a!lm .de apa-

t'ENQ1JANTO TAR,DAO C{)'MPRDIF...NTO DJ<:::"UJ\IA:PRÜ l\'lÉSSA, nEPE��E-SE.N� ()ENTI�� A ��S�� � DOLOROS,� ÜÊNA: - «l� AGõ� 11�����I��ai��" d::I��OS �:�oo;�� �:�erc!!:;�tu��s ouc:míC���',-i::
. _, nA, DOUTOR, QUE FAZER? PARA ONDE fi? QUI� Y.tU SER OOS MEUS Ii'ILHOS?�) ipava 110 expurgo deste ano. O Não é possível acordo com llÍn-

�. . f sr. No,',' foi nomeado diretor guem, entendimento com !!enllu!"ll
Na série de reportagens que vi- I

be. como complemenLo,; da re1/01'- rem re.,;pondida� juntamente com blemas mais graves entre os

eXiS_1
pelo alcoo1; sUb-alimentação; in-I �o <'R�4e Pl'Uvo"'·. no dia 19 pa..."tid'D, composição dGntro de

mos realiz::lJ1d? �o Centro d,e

sa�-Itage�
q�e fizemos na Secção de I os esclarecimentos que deseja...�a tentes no terreno da saúde públi- salubridade de mOl"adia; promis- oe maIu, outra ,qualquer fórn:.ulà que l:ão

de, com <O obJetivo de mostrar a Prof!la;:nc;. da Tuberculose. que se i ia"I;1'. Ontem nos foi entregue.o ca, ':, cuidade; outras doença� gerais Prag..l,. � 1 UP, . - .F'ont.es traga !lO papel branco. em pri.··
população suas finaliúJ::l.des e os acha sob Eua direção, I trabalho redigido pelo r"feri4o VejuulOs o "lue diz ú distinto

.

denauperantes. etc., etc .. dimin;j-

,t�h�cas
anu.ndaJY1 :.t prisão _de meiro lugar, COl110 c4üdld:>.to uni·

\
. ,. •. I' d'" médico' d'

-, .

d
.

't'
_. ninas pe:::SOá:;. ap:cesentallas cO o seu candidato.

beneficios que dele pode auferir, Aproveitamos o en:sejo e fme- m�("ICO, .<'aoa 110 a nossa '\"ar ?B '. llnlnUlU. o as re.SI;; e.nC.ltl.. orgalH.
-

COl110 ,.C e,;:ol'o-e;;: -'1.'1 "-1"_8.1nen··("'_ .

"O t 1
� - - _ ...-to v -� E' urna místic3. diEle, ül€-hti{�a

aludimo" aos detalhes que nos nlOS ao ilustra facultativo algu- mais inÍl:.rcstia.ntes. pois re....�fu, - rumgo pergun a qua a cas geraIS e aSSlnl aOl'lnQ.'O canll-
�O< ,. �--- ,�-),. .� ec •. ,

I • -

d
'

Id 'd I
. . -

d
. no",,,. .'"'-c_",,,c,,"__ar," que �_.e;; ;; 'lUí_"UC<> "O outro -Ele, do quo:!:e-

prometêra o médico Affonso Ra.- mas perguntas a mais, para se- em toda SU!'_ nttdllZ, um dos pr"c- razao a.: pequen'iL mc enCla a n 10 p�ri<. a maleflca açao C,;:trUl-. «espiões" esta7a�n wamufla.
- - -- � u.

_____�_��_� � � �_�' ��
� t�����B�m_��� W=cl�=���Lcl="�') ���ti��, (COO����p�k���)

r tando-se.a uma palestra ·anteriw:.
�i esta doença, em relação a

centros maióre:::, }'ea.lmente, ain
da não é tão frequente entre n6s,
isto, paradoxalmente. não é só
mente moti....o [C'3 satisfação. Nin
guem s'e iluda. Ela fatalmente
a.umentará. Todos os médicos

que llquí clinicam 11::;' muitos anos,

lhe afia!lçarão que ialllbém nesta

cido.de o numero ue casos cresceu,
embórii. tah"ez lenta, mas indiscu
tivelmente.

ca esta corrente, na UDN? Ele-

O PAULO
ger-E€'-, eleger-se COUl cn eleitores

que o eandídató prez!dllncial lhe
irá proporcionar. Sem votos, ou

antes, com poucos vôtos, para
voltarem á Camara Federal. ás

mento« chegRrE�.ln tt bom termo e

O .serviço será iniciado -dentro Ue

poucos dias. A firma. conEratan-

material necessário a um perfei
to acabamento da õbra, aliviando, .

déssa fôrma, os encargos da Pre":
feitura, que poderá dedicar: toda.
a sua atenção para os serYÍç?s de

u!;faltumento.e calçamento de QU

tra:; art:Srias.

te, Dário Ce:;ário, CO!l�·pJ..omcte-se
a -entregar., mensalmente, 2 'nlil
metros quadnHlo:; de calçamen
to, tuilo lenmdo :lo c.rêr que a re-

- - - - ._ -- .. - ._.- -- -- --- .'_
.. _ - - - .-_ I
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�Marcadà �aJa hoje uma reunião�
�do P .. S. P. na (apitai do Estadc�
::mnillmllllllllilllllllllf!

. !mmmlmmmUillh::

Crédito especial', pará ·alel-dê'· o au�
meDiu de salários � do" funcionalismo·

IIsilo
.

de Velltes'" eOI" Mafra 'Í!! ...

Demitido .

,o diretor·

cíadn. brevemente em Mttfra, ané
:xo ao "Ho::;pílal Siiu Vh:,'nt<l .de
Pàulu", a con�.tru�ão de um pa
vllhão ú'Oi'iUn 'H!O [L"() al3i10 tia ve

lhice desampurada, tent''!J como

prinCipal incentivador o indus
trial João' Bley Netto,
F,POLIS" 9 <A.N.' - O Iliretor

do. Departamento de Sàúdc in
formou à reportagem ter obtido
recurso" pa.ra. a instalação de um

cidade de Ca-

pelo

I
I
I

ao B�tHCf) do_ (;ullléreJoJ pas� í
sando 'U estaclo-úarrH�nto a ter f
inldo dEfld�. aI frente do edifi- I
do' do teJê!grafo, fJ>J JllQtOl:is- i
tES .fU':ralll parede, recolhen- 1
do 05 �.U·[·O,! às gara.ges a par- I
tir dat{ufla hora; ficando o �
ponto de '.lulotnóveis totalInel1-

'Ite despI'uvido ti'c veiculas,
i

FPOLlS .. , 9 Úi.N. 1 - Na. noi- i
te passada registrou-se nova I
paredç de motoristas da praç3. I

I por motivo da determinação!
1 policial, que proibiu (1 esta- I
Cionanlento de seus veículos I

i n3.;; imediações das. residenciai I
I onde a�ha-se estabelecido o!
! Banco do Comércio, tendo �
j delegado de Ordem l"olítica e I
I Social t<mladomedidas no sen- I
f tido de regulai'izar a 8ituação.' r

::iOS espt:cialzneute na;; casas es

pe�ializadas em brinqu;dos, eis
que, a "maiór data da cristan

dade" paréce ser inais dedica:
'dl1 às: crianças. que a aguar
dmn com grande ansiedaü:e, te
cendo' planos e formulan!l'O ao

Papa! Noé1 os mais yru'lados
pedidos.

- '

No entanto, (f'Natal pertence
a todos. crianças e auultos, pois
êstes tambem o aguardaIU com

incontida ãnsia, E todos' de

vem ter seu quinhã.o de ventura
hê.s;se dia em {pre a harmonia
e a confrat'érniriação se apode
ram do coração de cam ser"

Sim, pois que, durante os fes

tejos 'de Natal, o� -mais favo
recidps pela sorte sem_pre se

iembrau! COUl mais intensida
d.e dos menos dl,}tados, Dai u

iustituiçãu do 5"Natal dos Pó
hres", atualme#te ·praticado em

qúõ.si todos os paises cristãos.
Poucos se negaI41 � coU!.borar
para seu sucés�9.! �

que cresc� de

?-IlO para ano.
.'

Paulo, por sua vez, tem fóe 'mos
trado bastante ativa, tudo ia-

com outro;; companheiros da.

instituiçáo; sendo de assinalar
que o filme ante-õntem exibido
no Cine Busch, foi em benefi-

Saiba o ruuígo 'lU" tamb.,im a

tuberculóse não depende u}Jena.s
cio do "Natal dos póbres". sen- da penetr.a.ção cyentua.1 dos baci-
CiO a parte da renda destina.da

los de Koch em nósso organismo.
a é::;se fim entregue ii. Socic"da-

Iüo só, felizmente, ailllla não sig-
de vicentina.

-

nifica doença. Influem ueci,ôva-
Assim. pois, todos, póbre,; e mente m�tos Qutros fatores, tn.is

ricos, aqui em Blum,enau. terão como: nlassicez e frequencia (_,,�
"eu Natal feliz, graças aos sen-

'contágio; excessos físicos e rnen-
iim.enios de fraternidade e de

ais de qualquer natureza, provo
amôr que envólve .as criat-gras, cando estafa;' Intoxicações as

(Conclui na 2.a pág.) ·(Letra G) mais ...·arill.da.<;I, principalmente

lessur�emnOS DOIDeS �OS lsrs. � �swaldo Iraoba' e
Irllinr

.

BerDar�es como possiveisil- candidatos
anteriores, Farta

brinquedos e utilielacles,ele OONVOC1ADO o CONSELHO DO PSD t"ARA EXA1UINA.R A NOTA DA l,I.D.N,
Estamos nos a,protimando

do Dia de Natal. As lojas da ci

dade. como de costume, expõem
.
em .suas vitrines

.

os artigos.
nlais procurados, tornan®"aS
.alegre;; e atrativas. E os negó
cios se torna.m mais numeI'O�

RIO, 9 CMERID) - Na reunião pria.

1
'ii';aldG A:ranil'" uma das maióres

do PR foi apreciada a propó�ta. i RIO,9 iMERID! - O :or . .Jura- figuras politicas brasileir'a:::, não
do !,R do Distrit� 1!Bd.eral. no

I
aí M�galh�e�. 'fa:amlo sObn', a :,i-

_ ·.Ol�l.ei qualquér iniciativa ares··

,;entldo da agrenllú.çao ter csmo
, tuaçao _pol1tlca, ueclarou: � peIto,",

candidato na.turai i'.t presidencia o "Creio que deYe-s� üeL"üJ.1" pas- RIO, fi (MERID) -_ O &1'. Car

sr, Arthur Bernarú'es, �endo a su- "ar :l1guns dias par,,- a tJ:ecanta- los Lima Cavalcanti disse que a,

gestão' aclamada pelOS presenteii. ção das paixões e só depois reini- IN de Pernambuco já manifes

Entret��o, u sr. �rthur

Bcrnar-I
dar as difíceis �emarches l}2.ra a tou sua pr�ferer:cia pela candida

des 50hcltou que nao constas:!e o escolha. do candidato" Mantenho, tura do Brlga.dmro.
fato da notn. ofíciol que o PR toda....ia, a opinião de que o €nten- "Nós!:os co:rre!igion<iriuti do iii:'
divulgaria, porque o Partido está dimento "lltre os partidos ce!ttris- terior têm �ofrido persegulçoes

empenhado na solu<;:ão conciliató- ta:; brasileir05 é uma necessida- cOm:a. complacência das autori

ria e não dev'eria sugerir osten- de para a. salY'ação comunl"
.

dades estadu.a.h.i. ].iebllio n�sin1

sÍvalll'enie uma candidaiura .prÓ- Sóbre as noticias do Janç,:wnen- não criaríamo:; obstáculos a que

to ó':J. candidatura do 81'. Oliwal- o PSD seguis:,:e conôsco na futu"

Blunlinau�recebe apenas quarenla doslduzeotos mil ����*?:::��:��E�: ��l:i�:",��m:,;o":��:�
cruzeiros de sêI8s�para� recib�slde q�e nec�ssi,a i�;;cl;;io-c;;;��T;!
Reclamam 8$ Glas�e� conservtfdoras ;contra a SltlUIf;ao� sgll�dandQ prov.denclas '!

...

T· f,

A faltá de"e:;tampilhas para re-

I çõ\:s
aceitáveis por seus. fUll�a-

\ �futeir�5) m�llsais e qu� a 1�: I e. eC!ntr�A"empo". c��mo . .'cm �j:p:. IIndustria I de .. Blumenau t
çibo� e documentos, na Coletoria. mentos.. clt ocorrência. da f�ta Coletorta da.s Rendas, ""e�en:l;; elaI. "Ylt<cr POi51V01fô sonegaço"s, I,

-
- - -

�
l�elller�l, se�Pi'e se fC!il senth',com I sucessivi.l de sêlQS p,:,"ra reci�os.e .I:�n:enfe ,"em ��cebem,'u a mSl_g- �.o� .. -,�.que �e;t!n�(:o no� c�l���a.,�, 1- C O H V I T ;; �
cer....á. IntenSIdade. a, palo d;venms documentos e de CUJa. ocorrenc.a. mflC9..l1.le quanLia de Cr$ .... '. e1.;,a!,.ao de L'rtnÇ11. �ot 13m_c de

I' -_!... _ I.; "
yezes, a imprensa local focalizou' também :temos pleno conhecimen- 40.000,00 (quarenta. m�l cruz�i- Exator não resolvcl'la no 1.0uo Ú, Sii!J' eUllvidudo;; iodos vs .:umc!":m,.tss G !l�uu��l'b!c:; !3.S5!!!). .•
o a.ssunto, balendo-se por :provi· to; 2,0) - que de há nluito vimos 1'os), para fXZJer face a, um. con- }Jl'otJlema, de vez; que tamb�,lll nm

t como todos os cOJllPoneúles das cl:i.' ::es !n,!)raj� 'lU" <_,j'_�l-l •"'1 1 Clt
. '0 ente elev'1do' -10) consta a. "xi�l.el}cia de displJsi· .

aenems que regou arissem a anor- interpelando o Sen lar o e OI' LIa sumo supen rm -' .:. ' .

, llào façmH parte úe nós::o 'luad1:'J lõo\."!!l.I, 'L "é: ;',SCI""'�,=rern ned"!.
malidade. Agóra chegou a vez dar:; la. Coleloria das Rendas Fede- - que evidentemente não i.g�rl{)�:l.- f;ões i.nstrutivéI,s qUlllltú � Hll1Íte� I as:o:oclw�ão de cla.:ose para que, �l1lid.u� "';� tÔPlü .1'� 'Jl'� "WJÇ� I
claSses conservadoras . reclama- rais desta Cidttde, quanto !.1 rela- mos de que. a aquisi�ão de ;;êlo,; de fo�neciruc!l.t()", de selos par:.. �I ..

l'
-

I' l 1
_. I'I lueru, ..eJa possn'e u a u" mretoria de,;iu,:umbit··sS\ do rnan-

t 't
-'

'd d d f t l' 1 �c- proces-'� dentro dAS lin'ite-' as Exatorius do interior; nas ba- .. ,
rem con ra a SI uaçuo, por inter- tiya gra;n a e o a 0, que a.en � ,,� '"'., " d'cto que lhe foi outul'g'dJdo, qual Beja. 'J de trabzdÍ"lu.r p�lo de- �
médio da entidade de classe, a de ser de todo prejudicial ao:> in- de fiança .pré....iamellte feita JH,lo ses. de' suas respectiYllS catego- '( seIP, ohimento sempre n1",ióL' de nú;:;su cO!..tlB!'dv. indústria e !
Associação ,Comercíal e lndu:.;- im'esse; da arrecac,!ação da Fa- funcionáriO' respec:tiyO, m3.S não �as e., '.0) - que em virtude dos J classes correlatas.

•. f
trial !l.Je Blumen�u, que dl'!'!'gl'U z�nda Nacional, traz em sí cons- obstante, uma modalidade ou fÓl'- Inoti....os acima determinados, 1,/ A pr 't h

. "
.� �

1
sapos 3..<; ac um-se à t('i"po:oi',;au dus interessados na �",- :I

ao Delegado Fiscal do Tesouro tantes e incalculá.....éis embaraços ma dever-se-á encóntrar no seu- uma proYidência se fá.z sentir em f I de da Associação. "
em Santa Catarina uui requeri- aos interessados em gera1, muito tido do $neamento da. então di- defêsa dos legittnloS ,priIlcípio< I. Comunica-se, outroSSÍ111, que I,a.ra as in�criçces que de:'enJ e!�- �
mento visando a solução do caso. notadamente' aos interesses das fic111dade apontada; ·5,0) - que de diréito e a solução depend&. II tl'ada o.té o' dia 31 de' D'e:zembro dêste ano. estão disp�nsal.'os "
acompanhad.o de' uma �x.posição nóssas' clásses consel'vad{Jra; 3.0) evidentemente {I fato éstá. a

eXi-1
exclusivamente da a�mÍlii"tração \ I os pagamentos das jói�,

.

,
de motiyo. com {JS seguintes pon- - q'Q.e segundo estamos informa- gir Uma. pl'ovidêncill. conciliatória da ,Fazenda Nacional." /I Blumenau, 10 de Dezembro de 1948 ttos: do;,;, o consuma de sêlos né�ta da :t:arte das au�oridade� admin�s- Concl�Ill�O � requeri1'l1ent? diz � _i DIRlill'OB1A.,
1.0) - que constantemente (lhe. prAça ascende aproximadamente trativas fazendarias, cUJa soluça0 aque.le ol'gaO ue classe, por mter- !J .

&.

ga a ésta AI:!:�ocia!:.ão, reclama- a Cr$ 200,000,00 (duzentos mil não 'lÓ tende em soh"sl' embaraços (Condúi na 2s. pgn., Letra FJ ���_���_�<��-"'!"h�'���'-

EM GlUl':VE' OS
TAS DA C1"U�.

zendo para bisar ou superar o

êxito dos .anos que passarmn,
com a distribuição de ....aliosos·

,pacõteá a.os inúmeros póbres

I
q-fie socórre.
Ontem, em palestra com o sr.

Conrado Balsini. presidente lia

réferida. Sociedade•. soubemos

que tudo estava correndo nor-

malmente. 1.fostrava-se otimis

ta quanto aos resultados da. co

leta 'que iniciára juntamente

Aquí em Blumen>iu. firmas
existenl que, além ,1'8 gratificar
generosamente seus funcioná
rios c pontribuir para as

instiluições!le benemerencia,
'ainda organizam festas para cs

póbres, com farta distribuiçáo
de brinquedos, roupas e o'utras
utilidades.

Tornaram-se tradicionais as

festas dêsse gênero das firmas
Rodolfo Kander e Willy Sie
verto Acredita-se que não fal

tarã.o nêste ano com' os gésios
dignificantes já demonstradios
no passado. contribuindo para
fi., alegria geral.

_� Sociedade- São Vic�nte �c



.ENGENm�mO ARQ!JITE'l'O

ura
Ofioilla1

Dij'�'çtio ele

li' IlANGISGO sr. HENNINGS
(CONTINF('AOI

cultura
Destacam-se

SUCillg3,13.
RIO

Duvlda.ndo-se mesmo algo do

exposto, porém certo sempre fica
que a batata é uma planta níper
cultivada. Como as demais espê
cíes ccngcneres, ela, portanto.

Rua Sâu PSfllu, J,!, �IJ�
Fone: 10\12 • Cxa, Pautal, 38
Diretor do Redaçãa:

J.' SIMOEl; SANT':)8
Secretário:

MAURICIO XAVIER
liD.PIJDIENTlil
Assinaturas:

tende, Insttnttvamente a

nar ao estado primitivo.

de tipos .stundardí.savos.
ríentes na matéria. em

Expe-

Afim de que fi ccüieíta P(l8.4
compensar todas a.s Iabutas

Anual Cr$ gO,OQ
Semestre •.•.... Cr$ 50.00 '

Trimestre ••••.• Cr$ 30,00
N. Avulso Cr; 0,50

tenc cncia provoca constnntcmen
te a f'ormaçâo de novas. vm-ledu

des, dificultando assirn a criação

1) O pl'cparu intclt:>h;o do
soto

alguns
despezas emprcgaóas,

países. baseando-se nestee fato

res, concentram os seu" melho
res esforços no sentido de criar

imperioso um preparo esmerudo
do sólo, Este, pura o agusutho

S. PAULO
"C�síderand{j que a batata não
é "inglesa". mas sim uma plan-

convidativo da planta. deve con

servar-se sempre mole, penetra
vel e possuir o adubo índíspen
sável. O adubo químico (arlifi-

Getulio ,V�t'gM
novas varfcdudcs excelentes, em

snbstttutçâo das em degeneração.
lLldificio Odeon S. HO�

cía.l), condizentemente prepara
do, é o mais indicado. O seu

-FraneíSCôTréskâ
Juníor

ta gerruí namerrte nossa. em to- alto custo, aüás, não permite em
do o continente sutumertcano, prego generaüsado sem expe
devia ser facil {f'e superar o êxi- ríenctas comprovadas. Seja como

, to com etu alçançado por outros fôl'. sempre é aconselhavel ex

conttnentes. Porque imitar o perímentar o adubo químico nu

exemplo de outros, se a, próprra ma área determinada. Existe o

natureza favorece 3, fartura? A- adubo "Serrana" procedente de
contece, .porêm, que o que se dá ,Joinvile" sendo representante
<! justamente o contrário, Na! em Blumenau Georg Friedrich e

terra, natal, a, natureza apoia depositante Carros Koffke.
gradatívament e mais que em ou- "A organt,71'1ção "Serrana" -

trus paragens. a inclinação inc- mantém através de seus sub-de
sistívcl da planta em voltar ao partamentos técnicos um corpo
estado primitivo. Contando com de agrônomos especializados, à
�stc inconveniente cabe ao cul- disposição (['Os srs. Agricultores,
tivador de batatas a

ramiliat'izar-I para consultas o assil:itel1;cia. Es
,;c mínucíosamente com todas. j ses favores são absolutamente

.1..,. pcculiaruuutcs da 81(([ gratuito, observando-se o mais

B

nua 'l de Abril, 244 ..... I."

And.
sr:

Belo Horizonte; R: GoiA:!. 84
Forto Alegre: Rua Joa4

Montauri, 15

Curitiba: R. Dr Murici,

70812. andar - Sala 253

I �invile: Rua S. Pedro, 92_

P!'ojetos e CO!:l8trl!!.iÕ�
!tua Piaui - BLUMENAU,

A..

§ 'mlllmmll!!m!IIJIJJtllmllmm�

i Dr.,Carvalho =:1ªDOENÇAS DO CORAÇ,\,O
5 (Electrocudiogl'iI!&): _

= Tratamento de Nenl'08M -

� -

',�:;;;;;:_:"_' ����t;���COJ I. �
�

SQbrado. E
(Ao lado do (JIN}D BU5CB) ��

-

.4�mm!!!!ml!!!!I�!!mmmm!!m!�

o Doutor Os(:ar Leitão, JllÍZ
de .Direito da Goma1'c� 'de
Blumenau, Estado - ae 'Sanh
GatW'ina,
etc....

�UlIlllUmlllllIHlllllIllUllIlllUlllb

�UlmérI Laffront �
=

� -

=
- -
- -

:3 CORRETO. '{fIE
- r-

� Bus Maranhã0t n.: ê
- -

r�III1Umnnmllmllflflml!nnl'll::

a Ewaltl'i IL MU'le�,
brasifeiro, casado, i!�dustria!, ''111'0
por parte da' Elmpreaa MetaJul'
gica 1;'I'acional, por intermédio de

'

seu advogado dr. 1,t�ril1nu 'de'
Souza Lobo, foi dirigitr'o a este

�----_.."..,"'""""""'-,------------

� Cllniee, l\'léiliCu. -

ESPECLJ\USl'A E1U DOENÇAS :UE CHIANÇAS

l!.:bl!- das Ruas Ftor íano Peixoto e Sete de S�telJlltm

Atende chamados pelo Fone 11!l7

l. Krueger
RAlO x

Doenças de

Operação
CODJI'uIt6rIo e

Retiro,
Fone 1.2G8

(em hente ae Ho!!pItal ua--
tõUco Santa !!!a�1)

CONSULTAS

Empr�Sã Lima, & ·'.Moreifl
LINHA DE ONIBU8 DIARIA A' PRAIA DE
-- CAl\IDORlú--

Partida da Agência BIá-Elú às '7 horas da manhã.'.mIta da Praia às 131JOrus.
Ao!} donillIgos e feriados, da PRAIA, DoS Pa...-rtida� oo-rio

da tarde
OxI8Q,(.Io IDA e VOUL\. -- T,ELEi'ONE N. U66

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

U·I ra
o VitalizatIJor ,Elétrico WomH:!, restaurando a ene.l'gia elêtrí-
ta humafill., põe todos QS orgãos em perfeito funcionamento. ,

,

- EncOln.. no Rio: INSTITUTO VÍTALIZADOR WORMS -

17, RUA ALombo GUANABARA � Sala GOa· 6,0 andar
RIO DE ,TANEIltO -

1



\,

�"""","""",,,,,,"",,==�,,,,,;,,,,,,,,=,,,,,,,,,,=,,,,,,,_,,,,,,=u-,,,,,,_,,,,,,,__'_'......_=,=,,,,��",,,,,,,_,, ----== """"'��===""====��"""'=�-�--� """"'''''"'''''-SP''''�'''<T''''-'''T"",'r='�-=�=7"-="�'�, ''' ..r '.- , _,,""-- c '.,
"_' .. ,'" ,

rasil anual_-
Ilhões de tonelcidas de

ente o
ter-r-as

eroS80 - Reduz-se o ren�imeBto a�rícola com a monocultura de souremêsa · Situa�ão �ier que antes �a colomzaçao

_1!lllHf!IIIl!!If!IlIIF'111111'111H11!IIIHHlllllmmllllUJmUnUmmma
$

! Ew'opa, llô!l" Pt'l'C!hS elllTC>ipunde ao

des_1
;,0 Fé. Ba1dml1o Ra,nll::!o S . .J, meatre

l",l1t"'�
l'J c 1S0 quítomctros; c destas matas: a do talude sul, Pal'a:_t expli« �Sü;_; 1"". "Il:'.'l!

'Diz um i('Cllico: ,Ja. <'XiS_I �;lste unírorme de uma camada ljue prontamente anos d'} do planRltu do nordestr-, com. r da Sen'a c francamente sub; I dos felWll1ellOS flOl'estuÍ:; do

tem . fI'pgiõe�, aqui. onde Ema un.ifr.rrne de 15 centímetros de qlleHItus que 111(. prcendendo u.,; finais, que r"Ú_lll upie,,,!. com numerosos c.íe., RGS dvvcru consíderarvse tr�s

;U'VQre Sl.;l'g·e esp"nto"'''' :�'ritan_ \ �L,peSSl1l'" ,nu111a, a rea �le ci-rca em torn., do do advent., da colo, deinl11 e entrecortavn as pa';-lmcnto:; t.ropica.is perto de Tol'_ fat�"es intill1:,m..:nt':l Cl>l1ju�:,_
ti' cornr f'euomeno. de t[ll 1no-l o", 2&0 n111 hectares (te terra, FII)I'�'sta) do Rio Grande ao ntzação. cerc., de um terço do, agens si-r-ranas. ,'C ; a ele Alto Un'\o'"ut\l, atem, <los, II c l irn a t.í.co, o ;;eo;":;l'oÍlcu

do rura. , I ,_) quo �,qtliv:dE a dizei- qUe se Sul I, Elll três tímgens, desdo�,' Estado' estava coberto de Jna.� Ao longo do Gua,puré, ent.re. de ser mais densa e- ,mais att a, e o ntstortco.
�

Qu;mdc, p'IS:ÕHh1. as i.lgmLs i (."jl'na, ii,l1"Lpl'odl1tiva. e· pl�tica_ !Jl'acl-'!,g nos seguintes. tópicos ta vil'g:€m" ll:m três grandes Passo Fundo a Lagoa ;'\.'e.l'll1e. contr-m gTande numero de es., Clil�1atieamente:' o nGS, com

Tt'111 nü" f.1i"�"lv,,,,m a me.ter-ia- ter_I ,1lente sern valor 'para. f'ins S:1.l1,j\:ão norestt( ,Conse_' lnailChlÍ,iõ f;� aglomr-rnvam es, lha, a mata do talude mei-ídío, p_de:; típicas ela, bacia do Pu- cerca de 18 graus mcdíos. está

"',1mhlzid;1 fi, �l;.r!'ieHIWI'<\ trlizant a: nlTa'za11l (1 solo. C�ll'- 1 ugl'ico�:!;;. :lnuaJmfnt{� uma fai; {�ll€:u('ia..s do desmatamento, 080_ tas .reservas florestais: a dn na] do 'pla,nalto SI;) jiga li do ranà como' canartstuía. �'ua. lor:! da zona tropíca; por ("st::

h-iJ':1 ", di;,; Lu iz Amaral l'c�am_llo, _

'

, '. _' I :'.a _ :!e "I�n'a correspondente a problema serau 'bú1'dn, nll_Ol'i-ental do p18.na'� Altu Uruguai. Não considera; t tumbú, mari", preta, a!el:l'Ün, mot.ívo lloLa_S2 '1 dU��'l"íH 1.1.' 1.,

A rriedidn qu, ;;'�', mtensinca 12,8UIJ proprtedades ele 100 hec, flllulisaüm: 'á,� termos d<i ques., -Lo. desde o .Iaguarí ajtê Tol'_ 111ui; aqui cs extensões locai" de I guaírnbc: ,; do planalto é essen; elas ai; cspecie., ,,:� ',1' 'ilL' 1.\'0.

lb,� tiei.t,,3, :t a;;;rieullltl'R rotineira. ,naS re, I tares "ildu uma! : tão, n�s; num., l�H'b"llra variável en; mato ,10 oeste dn Lag'OlL d(i!:�! cíalme+..c uinhal temperado, picais 1Jr:.I,,,ileiJ"u', Iuto l[1fC [;,:'

irivés de "L' j)l'a1_I,',n' ri I ,;iÕl"" t,jb1Lta"hl.�, nossas es-

'I
A P.\LAVRA fiE LT;\r CIEN_ !"'-I'l'U.\_(;AO ANTERIOr:. A tre 20, t' 100 quilometl'lIs; a do PatoS. (nutantlu_!OL' a, aH�encia de qua"e pode e"emplifica:' muito bC;JI

de J'mduço,·s de o ac1<.'; '1e ferl'o têrn de :IU_ TIS'TA COLONIZAÇAO Alto 'UnJguai.� dt'�oo o Ijll,i at.é Corl:�'sponde a ei'ta di\'isão 'I' toe!;,F "" 11ladc;""" de C2rne, f'1l cel't,\s fa,mijias. como as

tom !'i, (:�\'l'i'i'jilltde das

i
mcnt::l' ,]C; \rCl']Jas para desen_ I Pa,,�")l1f)H, agOl',1 a :palftvra, Inidal1'.1u ,iUas I.'ruditas f. P;tSSO do :SOC01'I'O, variando geügl'atlCa " a:,pe('to botamco TgES FATORES palml'ÍI'.ilO. qUe enlre ·l,H cspe_

aptjOOE'i' do traba_ t lIpim("1i:o t }'EjCC'!]"tl'ução de! __ .. •__ ,�

dê,: br:?' ilfjl'[l,!:, 8Ú contam cor.

ll'_ ,nn:;t1, e �:on:l)tm(" ,;U�S I ÍJ�'eil'O;; 1,1\ ° trab:t1ho de ero_ I I I C'l, ÚW11'1 Lluzia de l'io.g"l'u;"d::n_

J!))lJ<JHc,e" 111dt.i'1 'a1', '1'-'111IZ. "ao p-:,Ia-" agua's, I ses: flU lla!, orqui._I,>,p:: d:',,,; (juui<:

l f'ni('l1 cial kl,Hlé: 'lIgricola Aviõ2,1 U:lll ás ,,:,zes de mu_1

m'_ ea a a a 8:,'" 'r ICU Ura nac Iona
c GRS 11rlO pC's;;ui H' pé'" '_:�;L

él l'10nOl:ultlll''l -,- ))('111 en_ ! '1 ,"a tão (','11,pactaS a,;

I
_

I!) ,;Ohl"ê (I col1junll! t';·Ui-i)�il',.,

ido �._..:_ I 1 i ! ;.�al' ;3. 1" '�)!...
"

�' :'0"- "O· vt.: (, j}roccuc,);;- pl't'('a. jlmyen',; Ul 1-'0 e1U 1 e",lOel" ab�"
De um modo g:lobai {) Lv lude

de ;-u])l'0m2sa; il.çUeat' (' ca� I c'olas, -ê,,! (I traballlv de el'o,�ao

r
sul do planalLa é o limite da

Üll1 o qne. rd iá.,;, q!lO se en_
� nelo:1: y-_:utos. i.\._ agua� que, utua

flora ..iubtJ'opienl bi·a�ileh·a. Cf

balTb,'<I_" lWIll é:llll"tl't'le11,J ' ";�ultUJ' '<I'
I lt' d t' l-

0-' ..,,__ c'le{':15iVu.nH.'n.ie nu -a'7Í-�'--' :_1..
pana "I_) Uu llor l'B -.�. C(1)1 CJ

" artigos 1ll,I,Vria� primas tl';inBfol'ma...se de lJEnemento!
graus 1llp,dio", eonstitui u !.tl,w,�

para a indlls-
('m .elll. i:iJ"una,.. }''j que li te!'-l .

,

'

' .'
�ln' "c�'I'�al ml,'IW": J'h;n elll '(:;',',

-

{ cC1rpo ]11ul1auO dps-
J IIC

' .

f
. '.

d'
.

I B" C t f t
.

t
pcci!�s de lodu o Bra,13iL

ca p;�j'a !I i�:lt�:��):��'í'a�:��lr: ���::�,�,111,�;íC'� q������n -,��>���:� -a� Il;, OI1COrrenCla a ncana preJu, J'(la.. .:."ao rasl. � rren e a Jen e com o reergulmen o
.__ (��;:,:U_�;5l:�:d:;��;/:��������::��

l� maitlJ' du" Iw.:t'u;O, Chc_ l"\1,,!1lt:� '-�l'Ol�,lOl' d,: J;1'l,la, 11' e-- ( o n Q'm " c o da'" 9fAfr�l(a ...

' Nossos prod_utos tr'op'l'ca,l·s' em perigo
lul'lllenle dibtl'iLuidos -- � U

',15 ,l'=' pUJit'J: I) labol' ag"l'i_ DESJl.IATAJyrEN'I\O BAg_! r ' '.L,' '_ _

_

_" ,__' ,:ul0 fi',:mcam!.'llll' �a'.·ore�"::l G

da mO:lOcll1tnra não pro� DARO
, I' t

,:t , maLo, SUa ;JWóenCI;1, de ';',ú du

. ;·t::cún:-.os indispcnsaveis pc!1u palavra do sabío Je_ .

t ClTiLcl'io otH:-de('!_' :: 1'uzões his_

(10:-< "to.;];:", de mitll, n", 13alüuino RRm1JO, ilú. II' Rio [l I Mel'idionalj '-I los goVe1'110S da Ing-late1'ral,' CONCOHRECIA lejtlmw:utt' expressO nos tralJ,a_1 currC:l�ia representará �,lra 11, lUI'\.:3s l' '.:'t'I):,rar'ic'.b: o GRS

" n;ctl'll_l\I' {t t'�n'a as "J';}1110'-·"·'''.l'(' (,I (,1"b'tte em tOI'. -

I C F "'.L.' P •• J 'I I .. Ú 'lt tal I I d d no' p t 11 '�','('I'C']" '�:'" l:� .1,1) '.'tmlilll';Jte
J •

,

" , As '.kr:lH1'<lI;OeS «() sr, yl'O f ,J'al<ÇlÓ," Ji��l')altHal" 01'"""19a � 1 lt''' al-'I,'l'�jel,lÚJ. Os a J'esp� u

I
es )1 l( a e u. ssu a,IS, e 1 - "

',!'i,"",; Ol'b'allicHS' a (',la at'I'e_ no ck um ,l'js pl'oblé1ll9S l1lais
" t alubas.

..
�lIJ.a11l€'1';"1I:�" '\11" ln<üs d;,,:tH

.. .",·t V�l '1111' lX'a""l' lta1ja Estados UIÚdos, obJ'e_ l1e1u ','r, Mm'lO Pent'�ad() de F a. {IUe l:,e1' ol'galllzado desue logo.
das Cn1:1l as' safras>. �t'rj(Js l)[_.�l a o fuLnl'o da 11.�icio- 'tl(3 .{'freJ a� QP t'. o!".} Ja u.,'-I - - !--' ugricolas. ..:J do::::. dois gTfind.�:-J foeu:; da "t:'��gC_

Jjlcle a llfocesEidade clt' dl�- I Il.alid�:'f': I) tl2smatatnento do Brasil. nos Estados Unidos, ti\'ul1l1o a produçãu em' l'eIleteul goralmEnJe o
ria. e Silva, , a�lotando..a;e pl'Untamen;::e n1C. t>I'�ão':l Ama:;:Oll�tS t' ur-; :\ll!.l.e<'

';11' '-' '1H\'Ímóll', quell1lilt' (�f barbai'O qur' vcm fendo íeito,
,'1 prop0::iÍto elas consequencia� E"tc, COlHU conclusão ele elidas eficazes, passí\'eis de ofe. llH:'l'illilJl1::b, f·; V;T]I'l t101''i ([':

l t t
"scala :�1ru-; mellciOnadoa c.I 's�e 110 l)lano 'I

-

�:; ::il' . n .erra. �enlpre. HCI Bt'!tEit aO IlJnL,r(l elo qu:::tr o
� .... , tA. � 1 t

.

I lrnigTHf,·[u:J. 'IH" HHH,t) lldL\ U ••

- '-'

CJ.Uu 110del'ào !'esult3t, I)àl'& o
suas expusições, telll l'eclama� l'ecel' au pl'OC u 01' agnco a na:.. �

,i ,i'.! in,;;() que hel'C!anlOs a .,;eculll," 4(1'.' _8e acnmpal1ha de • � 1- gos, de (lUe" Bln sua) maior par_, u seu �jOlÜO de ' c'upa t()d",� "i' ponto;; que l',[ilUa_'

'I
do :;enl'pl'e ii elaboração, pelo:; I donal meios de dl'H!;'n\'olver 1.'

ç:;. "-(' 'JJt>:' clIlLi"ôl1' e devas. '1,oda I1m'1 I"equel.a. de tl'ag'icoB l1U;SióO c outros paiBl'S da Alne_ te, :;tJ �lIPl'l'J1l pre,5entfllienlc',"\ista ',.'ob1'e ti magna qUCiltã.O, liea .� f,·_jafülogicamentt' pode.

(l',;r;jwar, an'a ;;!Ii', iabric'll1_ f l' j (si'
11U:::;:O;U:; pOde1'es competentes, de bal'�tear u seL: custo de lll'odu§ ri." (leu",,!', As ultünEs il'l':�ii;o,_

1('
e :ll__ ,

" rica Lat.ina do auxilio prestado no Bl'a",j1 e em outros paises,'�, '>bordadli" agora ,"011' tant,'l,
' .... �

1
:'eqllE-l10 deserLo C11' torno, .la ElidId'>, da Cunha (11;>:11;,

J
"" � . lU11 planu destinado a, enfl'en_ çiiu, ° qual, indubitavelmente, çÜ:;e' d,! flu!':! ne'JÜ'rJ'pica c c'5

1 1 I' ''''''lu g'Overno l'o.t'te_ame,ricu·'o 'uI anl"l';Canos "
,

I
'

,

"1
; \'(;1 (,t"t' qllt� não :;� l_.!iall- í{l:e o bl'êI sil('ÍI'o é !UH 't'�ITi_ .t'- =

' .." � - ,.' " .:OpOr'tUffic ade pelo eJ11baixadol'
,

d' t' 1'1)31,0'; n.a:" fl\'allC;UÜ03 c.'). :i: (l-

I
' tal' a. (:ollCOrl'Cllda afl'icallll, I

nU(1 1'0 enL nas })l'e",€;'1l (''; ('11'.

':' mr::(:, llÜ", meno", \'(','da�l' v�l fazedor dc df'sel'los ,Des_ (,0 objetivo das nações euro. PA}';,A EI'�FRENTAR A 'Freitas Vale,' está clara. e. per. ull1stal1cias, concorrer com ti
l'a flll�'U';ll.antal'ti(',i (. ê':'ldina,

Wc '1.,,,1 <I <)bLU' ;:, pl'oduçao mda a tel ra do man.to pl'ote.. péias, vi.,ando a recuperação ('.
qu�,ndo ela se 111arufestal'. 110 nio Cl'ande dI) Sul F:t' aCl1aw,

::I)l:J, "Lual não ';«l'ia pr€-cL tor dll'> florf·stas. a" eDXnl'l'a-'
l\im: e,SEc plano. segundo m;).o d�' obra. barat,at;::illna da'=' l'lJl a\'(lnço '! c01l1binação, O

a vaJol'izaçã() do continente ne_
,.

,C:;iTUil' nem a decÍlna par. !lHoS, tão) abundantes, ntH 11'0_ acentuou e já o acel1tuamo� calonias africana::; e nC};1 COlli

Jas 1102,,,a.s fIOl'cstaL', Par3 picos, ('0111131et8m a I,ora de g"l'O, não causaram propl'iamen_
�

nós ao tJ'atal1nos .anteriormcn,. o elUito dos ('apitais nela em.

<l_lu ba�'tH 3ipontal' o exenL c1estruiçã", Dela l'l'osão, Há te nellhunla sUl'preSa 110s cil'_
.

ti'!, E;Ul'oj)a, qUe possuído. oouco,,� realizou l·m �[í.() ,Pau_ culos, ,agriculas desta Capital
1" pOj)ulaçào bem maior lo. promovida. :)ela Sccicdade
" !::;J"3.::;il. conta, clltl'eta,ndo B.m'al Brasileira, a MI:sa Ee.

mas tão iSolnente vieram l'ea.

lllai,>! e" !'í"Sel'\'ê1,s florestais done!a p:ela. Conse'.'Vação do vivar neSses dl'culos a. preocu.
a H'giào POVOada dé nossa: Solo. pação dt, que já se viram pos_

ilS duas Pl'O_IF'P;����ta.d�i�' un�:m��I:a�l'S�:�:�: .'-:Uld,?s desde as primeil'U:s' ad_ TreAs dl-a's a' treAs nOl"tes
' t o �nla � eie .Tr/a·o Qlll'n;ill'allo do, -' "e_

\'Cl'tencias forml!ladas sobre a
-;:;_ para 00 el'111 5- s.�. .1 •

�
� ,._.� L ...�." -

',nl"nte, ü eUl'opeia, neCes- n<il' Ma.l'qUE'�" engenheiro agro_ jrnpol'tanéia da questão,

1
�1i _

�;��j�'���si�{:�'I':���;�'I';_�?l�i���l �����n';;;ã��('�� �lO s:�ç��,,;� AMEAÇA A AGRICUL'I'URA

,', Iao s',-chor' da s���'o n d a 's
��;:n�:��������E�:� ��.. ���P:�:'_�';:!::::,.'��'::::��::ll:: Id"c�:b;,;�A�e�:�I;"."ol" 'pPl"l�l>lnltecl�J�a- II; 1" 'S8'Iv'OS o's tr·l"p-ula_�'t..s dá

� �uper�forlal,�za, '.
,tando ... se :-:ua nlat�rla úrgH_

_

fi

pOr erús>!o lanul1[11' Cel'ca de , '. .... Fló d

,
SUb\;l�l'tendo,se () regime 50i) nlilh,ões de t"uelaclas d&

e sena aclvel'tencla aos nossos '... I;'
F'ol'aIn sal\'os l!sta. semana; a,viadores lIÚOl'll1aVa, qUe eS,'ta. expedição caiu na n a. luot�

',i<i I �e(:n,mIQ os ülhus da. 'produtol'es o",'',Ticol',l'�, 0",.- qu<" 18 du,'< 20 tl;pulantes da Su_ '"an' �"m combustIvel e l;llU l'''udo cincu do:; 8eus tripu1;.J,"-
ten'n, () m.ontante. desse pre. "', -

_ _
, �

�

'" u.":' )·hlCJ10S. entupindo_se r
juiso, llP basc d... '\'alOJ' atual mais serao atingidos., l' diretu_ pCl'_ful'taleza B_____,Z9 'Ique fõr<l,

I
tentar d.escer em a'1to mar. teS'.

l"jO,?, ��r;i.i"lB t'nX\ll·r�ldns.. \- üo� údnho� neef.:;jsa!'lo;;5 l)al'U 11 t 1"

I
LIC�"'!'"A I' b ' O

EYPERIENCTA DOS nen e, pe () esforç[l descomu_ """1' forçadll a dtscel' em pleno Seglliu-:!e a ma101' usca, pelO S

e!emt'nt.os llntritivos WESTINGHOUSJ; I
SECULOS tC'l,}'n

llal ele; l'l'l'rgllllnl'nto das colo.
'

, O('eano Atlântico, a ,100 milha::; , mal' €, pelo ar. jamais realiza. t{ue se

ai
FABRJCA(;'O! I

lli"ts afl'ieáll,'tS. 1, "U'I "TROU'
' I ,1',1, "O"L"", de Bel'111l1Clo" 110 dl','l

I
li 'i eX1l tod,'l. ,', lll'stu'ri<,l, "nl ten,l- "'01'''111. el,'contra;elos d,epois. tle

pi'C!J!:lO (·}jU1;t '-'1," rl11 (;\}n{,;I:õP;:;' di' pronta H�si_ l-f:'; .AF..l '\_, lf.L.� _

LI; .......... �
D ._... lU. -t � !l. "'- ,

,', (I""·"",t"eáo da,., l11.:11.:'\", mjl:'j,ção pehw phlntl-i,'i écerca' I 16 d N 11'0 I' de pUiZ Outro B--29 que ,c.. 1,1'ês dias e três noites pa\3'"a.

ETl1 duas anlplas lese:;:, a ,I Sob licen()a ,
e 1 lIVell1) ,

JIJ. '

, """,

;�j-" a ,exnE.ri(:ncin elos Sê_ :1.' Cj'�; ,:,;'00,000,000,00 iseisbi_
d }Ir � I '\VESTINGHOtTSE I o último j"cí.dill reeebido lIu::. preparan, a tomar parte na dos em minúscula's balsas.

S 'Ú'�al;ierhi(L- '-' caso do !iôe" �' (!lÜnJ12-ntüs m,ilhões de ipl'inl.êiJ':1 apresenta, ft .1 1 es< I
" ,. 1 "'I' " c"'�J':'. TI1'O!'C: (!,) 'R'edonrla, e C(j",o'nl'''�ça·I.') do Su-l SÃO DOIS SIMBOLOS

1,------------------------:-------------
O destl'o"er Ca.nadense '"Hai.

u \:"gqlClo" onÚ(' nH,;O e. "10" a. [:1 UZE-H'OF I. 011 :::-, ,_.. .....
Jl'=- .... <.» .. - t d b-Ih t

"

"(j,l'pst,J('lu, Ü}J'i1;J'lam.Ef, tão !""l1C n (';'C;'jm'nlo do y,;"tado de 1,,�, ,promovid.a pela :Sociedade � D��l'i����:�NÇA!-'", N'ão caiu no c o II o o I e e da:; os transportou para Ber.

ld;;nle,-; "," 1']11"';�� ('01110 ;:;,ão P:[ttlo:. d
I p3.rn I'

-

I "t' 'd dil" lllUd onde milhf>l'Es de pe's.

I
RuraJ Bl·asi1êl,·ra.� e a seg,'uH a �l' Bta. Cutru'ina� I

··.E"nl 1 ln(_� f_ila e( \� )f:-� '.::-. :.ieUlél.- ti J conlcrClü, ne� a Cl a �. . a· 1.-1.

F ühCll!l-:-' Ô2 r!l":u.) Ti: (· ...·\:1a rel·t.. tjltt' Ü \·olulntl. de tI'"

C f 1 d I Con'le'�Cl'o .. lndu's"l,,'a 'na passada publicamos Ulll te e- 'Rep"Ot'll.lZl'du' do "Jol'll,'l ,le :"ÔlI,S OS' et;peravanl no calS, pa.

I
apre5t,ntada o, ou: "l'e11 '1& - Cc

I
" c

1
" �

IJ "'ALTER S"í'H,cIDT' <'. grama procedente d� S, Paulo, ,10invile"l I'" 111€>" (lat' �" bo'�s vÍlldas.

Arllfxá d,> l:ujos tl'aba lOS

pal"l
\"\. ... �u o,�,-,

'� �
....., �

-- B L U M E NAU __
segundo o qual o sr, Eilidio Go·

UlIlHiínlHlllllIlIIlIIlIIll!lilllllllll!llIllIl!UlliIIllIlIlI1111111l1l!lUllfllr. I ticipÚll ('(11110 representante da. JOINVILE _, .RIO DO SUL ' mes RiUe", morador em Joinvi-

',:BE'ililLlt..'lO·
ê I Fe(lel'açãe, elas Associações Rll_ ! lle, ha.via. sido vítima, naquela ca·

DR. DnR KNIJOSEN ª I i'ais do Estado de São P:llllo, I pibl, do "conto du bilhete 'j)l'e-

l

"'{[E'DIC'O OI'ERADO
= !

'1" 1 ,.. ri, entrevi:;tás iI.,' I;
miado", perdendo, então, <"pre·

""---',"' • ---

• R ,-_�- :;

I!
u eDI ,e a.lS

, ciável quantia eUl dinheiro,

Fonllaúu pda FaL'uldad-e de Medicina de Porto Alegl''-', ª llnp,r<:ns'u, já de:l1lonstrou su_
, Os fito:;, entretallto,. não :; �

Ahrirá SU'1' ,�líni('a em fins de Dezembro em' I N D A I A L 1 1 ' I I= fici-elltemente 8qlJe t' aVl'aüOt' d
-

(;;Q aniíg:�� rf'�id.eIlcia ('O S1'. Renaxd 1
- I I pa::5Sa.ralll

�e2"un" o L::cSCreYeu U

Iª

I
cl"Ullom1st" us perigos que 8 I telegrama, O� proprio ;31', Elpid;"

HI!!H!liIWUlUlimm!lHi!IIII1I11IIHIIIUlHlllfllIilIlIlUIlI!IIIIlIlIllIlL': ameacQ_'11 o futuro da nosSa i .. I Rittes que esteve ontem em nos.,
=imiiWii.iimiU!ii?iiiiiiiiiiiiiíiiiiilllll-.-.'!IIII!II!II!!!!!I.-,-tl•••-iII' ul1te a &,

�

, - .

1::;:1 redação, o:; desfêE l'cstabele-

!1! agricultw'a tropical

TUNI�ADE ::0:::::0 eo;�oo��::::a, ::e "�;:� r�!IIUtlH11t1BIi!�mBi.lIrT!IInDI"nmIl1lIlDIIElIIlImilllluNIIIIUtIlUIIlQI�QIJ!lJ'j I ���:�e��:�::��!� ::s:���:·:���
sará a �el' do "afê 'aJgodão. .: li UII U II II 0140:: I

dar a quem tentava vemle-10, que
::: -

,

- - -

:: lhe pareceu um homem simples,

�A I-'IL�IA D]<� CAMBO.Rlú. ole<;'gino�üs, fibl'as €' mesmo
- =_;;.. I de DOU::; intent_;ões e i'ealmente

..:el'eais, -

J� X A �I ]!;, S == 'necessitado. Os fato,; ;;ubsequen-
-

::: I te", porem, levaram·no u. condu-

'l'él:nico � Pred�ricti Guslav lilllinger =:' sao de que ti tili homem e 111m3

[Jipl. p6la Z"u. ...·uklade de Medicina do Pm'anú :! um outro', tipo "a.ImofaLllinha",

1;; U?LOS' Ú6 p1:ática
-

que veio depoí::; [I, surgir em ec-

planu em _ EXAME::; DE URINA: Açucar, Albumilla., }lUZ, sangue, - na, não passava!l1. de refinado�

l1liquele cOlltinénte pe_ fo:;fa.tos, = malandros que estavam agindo

-
-
-

-

-

-
-

-

c ale, do "ssmüo, tanlbem consci. pat3.{ios li juros Ínfimu:;

qUe no;,; ekm?nto'r siiy.at.icus
�.inô.a e'-'tH, em andamento, na

flora mais mo\'el dos campo,)

já '"!' enconí:ra. 118 fase. defini.

eut€s da ameaça que eSst1 COll_ pnlZOl" longos, tivR' ,

sobreviventes do av:i[i,t'J

destinava. a Bern1Uda.

o secretário JohRson fala sobre
o plano de defesa do Pacto
'-

I' do AUantico

�IJnllca
-

�e o'l�u's 'se��.��:,�l;t�tl�' �ei���SJOS�E�
I 1 � ! tados Unidos, �'l'" JOllllSOll, fu.

--

-=,
_

T --E I !i����el;:: ��I�U d:��;'��::���: ii��
OUVIDOS, NAIt_S ...J

I
bl'e o Pacto du AUantil:o Nor�

Gl'I}.RGANTA te, Disse êle aos jOl:1l�li5�S
DO que Oi"pel'a que 0:3 COIDltes ]rU.

DR. WILSON S.t\NTillAGO lital' e ue Defesa aprovem OE"

Assistente da Faculdade de planos de defeSa comUJ1 .. Eegull.

do u ]Jl'l'visto nu Pa'ctu de De_

fes:r illutuu,Medicina. <la. Universidade

do BrasO

CONSt1LT_\.S:
HORAH.IO:

Extci'llando.,;c subre

15 (te Novembro, 389 - 1.0 AnMr
15 'dê Novembro, 1393 - :A:p�rt.; 1

Leishmunia!l, etc.
Pl'OV<L funcional

digeetau,

= uledia.ni.e. previa cOlnbinação.
- Adia.ntou-nos ainda o sr, Rit-
�
-

-

-
,-_
-

ª

tes que foi ,pequena. {L impurtân
cia que perdeu,

Da;;! 10 às 12 hora!'!.

Das 14: às lB hOra!L

CONSULTORIO:,� nua 15

de Novembro, 742 - (Ao
lad.o da 4:Suafarma». -

tu. predit:se i'J� flue !t pJ"o.�,;iJ!la
I'Clmião do Comité de Defesa

do C:u!lEelho do Pü':lo do A

tlantle,-, NO!'te re_.;olverâ t:obre

Ulll plDll.ü de defC,,� integral,
facilitando uo Presidente Tru.

ComJll'e S('lll ÜUHO!'<.t "t'-ll '1"1'I'r'u•.\; cmil ótima localí;;açãu.

Hf.'I'ifam "omeIlh, alguns lute.';, 'rrat.ar �Ulll OR.LANDO

'J'ODl'::'iCHI�I - RUa 7 de Sl'"tembro. '1:�5 ITA,JAí

Relaeionando

J'evelou

cifl'a s a"tt:ullo�

o st'. Ma'r'io

EXAMES DE l!'EZES: Vel'Ílles, Amebas, S",ngue, ele,

EXAMES DE ESCARRO: Bacilo Ô.l K.oeh, cogumelu", ete,

J!:XAMEl:> DE SECREÇ.�O: Gonocó\;u, EspE:rmatozóides,
EXAMES DE SANGUE: :Malária, Sífilis; Tifo. Açucar, Á.cid'J

úrico, etc.

EXAMES DE LIQUOR: Sífilis, .Meningoeõcu, etc,

EXAME DE lIIUCO NASAL: Lepra,
J�XAME DE úLCERA: TrepUne1l1li
E.1XAME DE SUCO GÁSTRICO:'

Venda avUISa na

l\liro"

lnan a eonec,s!:ftO do.s: :restal� ..

tes !lHO milhões UI;) dólares re_

se\l.'\'adt'''' para o" paÍ';,:es do

Facto do .\ tl�\ntico Norte, sob

(I Pl'of;'j'a.l1la de Auxilio Mili�
tar,

Penteada de Fat'ia e Silva, �m

Pauis, Malta'1 ferraI ,_
-

f
todos 08

exeeuçã.o

1'-
I
I
I

detalhes, o

{'AUSAl!\ CIVIfllS, COMERCIAIS E CRIMIN:Am- da

Ao contrário ta.mbt::lll tio- que
info-rma.va u telegrruna em apre·

ÇQ, o sr, Elpidio Gomes Rittcs não f"é funcionário bancário, exerceu-

"EnfZl'aX'atal'l'ado sua. atividade em ouü'o r!1nIll "-'-

Dia. 20 de

ClJlIrTJRA};; de IJuB .m�IJCrlni.t: ele.
-

E ]:)1l)'fEMINAÇÁO DE GRUPOS SANGtJ!NEOS: Ff!,r�-t ª ,

� iransfu;;ã.u ue !Ia ng-ue " ph",íf"J !lê �===..;;..=
:: ;\, }.lpdido MICRO}<'OTOGP".AFIA quando f':,1' ueces5ál'Ío,

=1 PREM_R'A_DA
I'
ª ELLnmER & CIA - Rua. 15 üe Nuv. � n, 588::: .

I: I
�

:;: Fone 1201 -- BLUMENAU -- Sta, Cata.rina, ::
�,IIUlIIllll1nflllUfillf IIU111m ImiillllU lUummm IIUIlUIlUl IIUI Immm"� j

I !
,

B�;co. Sul do Brasil SIA I
dezembro

ESTRÉIA DO GRAN:QE ILUSIONIS'I'A Fundado em 1920

,<DEPóSITOS POPtJLA.RES"
LIl\IITE CR$ 100.000,00

TA..�G% -

Retiradas :;emUJlae:s de Cr$ 1.000,00, sem avi,bo, lla.ra

depósitos atê (ic$ lO,OOO.CO, Para contas superiores a CJ'$

10.000,00, ati 1:etiradas semanaes sem 3.-çiso, surJo fa'

cilitadas na, ba'il.l do 10�'; sobre o montante do �:lldo da

res:pecti�'a. c�'!lta,

FAiBRICA DE HARMôNICAS
JOAO, SARTORELLO

'�
!lsliIIHIIIUlUUlHlUlUiIHtuunnIIUUllummmlmUlluummumUI""

Teatro "Car/os Gomes'"

A. FREITAS

A MAIOR DO BRASIL

Diplomas (} :Mcdaihas de Ouro eU!

varias -e.xposi<;Ões nacionais e

cstr,ILngcirus
CONSERTOS E REB'OP..MAS

- DE HARMOljICAS
FOl'necelno::J. tarnbem maieri:t.ls,

,Telllo� (nn sLocll. harlllônlc:J.:.i

�strangeíras
-u---

Pre.fit'am uma

"SARTORELLO"

pela sua afinação nítida e temperau,s"
Máxima sonorida<le

Peçam cat_ã,Iagos ilustrados

SARTORELLO & 'elA.

1
PARA OS DIAS 20, 22 e 27. A' ,VENDA NO

':CINE BUSCH", fj, pa,rtir do dia 12, pelos :3!:'guintes pl'éços:
PLATEIA ATE' lO,a FILA Cr$ 100,00 -, cada, Cr$ 10,00

20á.,
" " Cr$ '80;00 -- '- Cr$ 30,00

2111. , "Cr$
-

50,00 ,_, Cr$ 20,00
na

- - - SUCES SORES - -_

Enu. Te!égr,: - "SARTORELLO" - S. JOÁO DA BOA 'VliStrA - Est, S. Paulo· C.M,



bO:5 os .lados, algo como margens
10 rio. li) :.'.8 vezes me parecia,'
,�;mlbetn. estar. v:entl'O ao idngo 11:5

luzes dum'grande porto,
suas janelas acesas ao rés de ar

ranha-céus,' E a todo instante

..Aníver-sarta-se hoje o sa-. Ant.L�t!

Rosalina Bini, residente em

Trombudo Centntl.

� 'quasi roçavam. (I CGU; e SU�tS

'janela:;; acesas outra coisa. não
eram seuâo os astros, E eu' espe
rava que tudo aquilo desmoronus-
30, P�l' sobre miro, Sim, "e;ol';c era
.bern o sonho dt!. todos os moni
bun<Í;os que qne';'em rei;Qusa� de
"é". exaustos de todo, Veio-me
UIÚ })ânico .� gt'itel:

NASCIMENTO

Acha-se em festas. com u nas

�ment.o de robusto garotinho, o

corrido ante-ôntem, o venturoso
Jar do sr, Reinoldo Pfau, farrna
ceutico em Itoupava Seca. c de

sua. esposa, sra, Erna Pf'au.

)
';01", ,. contavu Byrce ma!s t.u- i
de..,_ Acabando de falar. sen- I

teime. e outro nomcm corneccu I
a discursar calorosamente em I
francês, A cada pausa todos o

Iaplaudíam. Eu ta:n;em b:itb

palmas, embora nao corupreen- I
desse o que dizia. Mas em certo
momento meu companhe iro m:.HS

próximo segredou-me: "B� eu

fosse você não aptaudíría tanto,
porque esse homem está tradu
zindo o seu díscurao".

.-- Repare só, E�tanishlu! Nãti

1 parece o pei-to de' Nova York?!
Ele coricondou e. e st remunha.n

. 'lo.. esfregantlJo a" órbitas, dis,,;":,
,-- Estás mas .é scnb-mdo. Sã..

3.S estrelas. Esta.mos em alto- mar,
N'áó sentes I) balouçar das ondas,
homem'( .' INem asstm me convencí. De.:..
sejei tt\e arremeesar à agua, na-!
d'u' ab1 o porto ". kÍas como ós I
meus b1":I.(:;OR "e acuavam

'POdero-I,sarnence atados. � ,eu na verdade
,;'.xanime, H.cabei adormecendo de
novo. E só fui acordar dia,

altO'l1torturando·me então �. tome e a-

8é(I'�. .

'.

Estaníslau fitol>me 'por' entre
as p'ilpebras

í

nehadas, seus tá-

ttríos fal.':emlo menção de engcür
vagamente, Tinha a. '::11'a. coberta

por uma 'camada de 'ilaI.· E· ex- !
ICOncIu � na 2.:1 pza .. letra A) I

ir

ANIVERSARIOS

Curiosidades PaliO
j

I
APLAusos DESCABIDOS

Byrce B, Smith, ex-prefeita de

Kansas, fez parte da comíssão
de prefeitos que visitou a Fran

ça. em 1932. Em Paris, encarre- r

garam-l1o de pronunciar um dls-
'

curso. Levanto.ndo-se, e le falou

por espaço f]e 15 minutos,
- Não houve qualsqner ,,_\Jt 1U-

Hoje só eéaas COn80}n�'

esta miuatt« S'upirnIJa:
.

depail> 'l'ue 8ujau u nOIt�"

que ela 1_;'ive mais II m pa.
e

'CHI crePH nulJergine nO� "pl'e."en'
'ta a. 1!O"U TUlha "la.'·so' ti, ,J�"n

c O ln o:
entre

.

'conseguir
o e51urço

o equilibr�io,
e o repouso

aconselha:Matuzaléns
modernos.

amainou bastante. mas o mal' mos tr'a;:ldo a ;,ú�;"ola.t·

\
pIo ruas cujas mu.rsrens e�tiv-�,;,:-::,:"\rJlcon muou grosso e cheio de va- RealnlPnte. v�,

Se tivC:--o"",€I110:-: ao alcance da nossa decisão. Egas. ... � � HIn;/, 1Jú�:-'ol:-t rJC'ln menos "." ,)"."'1','1· t
.

J1j'll' " ,an es que nos viesse o sono, euEstani-:lau me perguntou: rnos de que lado (. 'l Ai, i".l. F',,· e: mau., ('ümlmnlteil'o '(azht.nlo:,Esta" vendo alguma terra'? lar f'ru nco, por: rn. eu )ll'l!redri, ,t!onsitlcl'ar;Ôc.; tlC'itt' t.,or: "A I.er'"Absolutamente. .. Demais li um barco.,. ! rn, está fi "lgumá" cé n'tunn s demais não constdoro que seja t'a-
rnet.ro.s , ,

'

.. E �c nada�se1TlOs nt';

Há tempos, no Chile, um an

ciào de 101 anos de Idade enf'or-
cou-te, d':b:ando uma carta

iate I'pl'�!.a,ll

seus parente>! c li policia, na qua l
dizia que t-;p tuatava porque e a

tava "causado �'e viver tunto" , ..

Dias depois. em Cartaguna, li'!

Espanha., morreu, mas de morte
uuturuí c cercado do curtnho dos
seus, urna anctã, de norne JOaIlH
SaJono. com 109 anos. que luta
ru nf'lncudamunte, com a doença;
e só cedera quando nada mais

podiam fazer os médicos nem

ela. E essa �enhor3. t��eix9u 15

.filho:;..1:) netos. 10 bisnetos e dois

tataranetos. Até o momento de

sua morte conservara todas a.s

I in.culdades mentn.is. Não tinh.a
vü'ttl. rllH;-;. �Ó a perdera ha\-rlfl

I um' oit� :iOO:O:. p�l'ta�t.o d'ôpois do

I.:cntenal'lO, E !la dOeS anos. com,

I· lOt•• lhe ha\'Íarll ,;aído os últimos

de.nte". ;:-40 ,;. a. amável >;enhol'a

t'�t"-va recomeçando a vida".

.. O 1l1ouel" adnla ------

f"ai.;:iseul eUl (i:�:.5honra.
.�. que o elegante e:

uniforntp. da Gmu'da Sui�a
___

:-_-:--:-_"""" ! Vaticano. foi dEsenhado ,pessoal,
me,nle Jl'01' Hafael, o c.!lc,bre pin
tor italiano.

que aR eonlpanhía.s de nú-,I

,H�l·.açá{1 do, !-luI da Africa. eal�u-;'
Ia.m sua:; pprd"!s por roubo em;,."
5 milhões de dólat·(·;; ,tnuai:-;,

� Vollrath & Stueber $
S a o p ar Q

.

_. I _.-' que tl_ t"mp,n-atUl�a �� ,':;�II�51 �
Tambem em Moscou exi- I de uma pequena ca)a etc ". -'

I
;l·a,U:'. que e ". e.){i�tentL nu" l)[}l

lGl1carl'egam-se de:
. b 1

-

J d l' O '

1, . excel1t.ncos (proporçao" a- ;05 das calças. ,� ;;lIfkiente paraI l�SCRITAS AVULSAS (mesmo l>.traza(hLs) em-se co ,eçoes ·üe mo e os bserva�se, Igualmente, cima de' tudo) e uma das mata!', no cspa';o de ",eis hora",;;'fl ABER'J'TJRAS E ENCERf:AlUENTOS DE ESCl�I- pam
.

a. prlmav�ra, A gr�ll- que as salas, �mbora COll- maiores lojas de Moscou [(), todoiJ' os mjcrúbio.� exh;tentc��

II� TAS $ de nOVIdade e o vestido servanclo-se maIS curtas do .

.

. oluma moeda de niquel. '

"'" REGISTltOS I)Ií� l�IRi'\-lAS ! t,nlll_sformàvel. que,dá a que as do Bloco Octdcl1tal, I cham,!.lc.la.,
a orelem P(,)�. ha- _ .. que enüc>_ os iIl�igE'na." d,�_'U CONTRATOS. ALTERACõ1<�S DE CONTI:A'rOS # I 1" ver apresentado um 0l'anele o 'e n P�;, � DISTRA'fOS DF; SOCIÉ:DADES COJUERCIAIS f 1 lIsao (e se terem tres toa- tendem e encompridar-se. '. o.

I
ilha de '.rong':l, no c a.." �"

!
CORREc<pONDENCIJ" CO"�'RClAJ '

,

letes em vez de uma de"l'- Foi, .l'econlenclad.o aos cos-
luXjo de chapeus novos: eXI- cifico. é !proibido a;:,."s�blar, pO,'SI-' ,,;::l- J.... l....D'

.

�

$;' , '

b' 309 dI' díf . t . teulClll as terl'lYelS COll"e-IJEGALIZACAO DE T�lVROS CO.LUEIWL\.IS, FlS- do ao acrescentamento ou tUl'eiros que evitassem os J lU mo e os eren es, eles
.

O' do ere"lll o-I('AIS 'li' DE "'1\.�R--':"G "DOe;! .A' ,-.
, ' ' qllando a de'"llll'a parte des- quenCl<lS que, sC",un -, p

I
.

.IG:� 1� .VtlfU. ��;J Ád°'-. I' '? f' d i"'-
a suplessao das mangas, ou modelos demasmdamente' \.o

• de aquele ato acarreta.r,aUle empo e In ]�11'0 con lan o 0'" seu� ,

",.
_, '. � se número seria o bastante E t d . I' Alaba Iservkos por nosf'.O intermédio --...........

.

.

- que nos 's al os (!J� -

Una 15 de Nn�"·mbro. 642 - 1.0 Andar _ HaIa H.O 5 $ Convém, todavia, que ex- ma, Connecticut. Lo��siana,. Nort :, ;'
(FJdifíc\o do Banco I<INCO>,) $

Ondula_ça-O n pliquemos que essas apre- Da1tota.. Oregon, Vi lsconsn� ���"""�"""""""''''J'"..r.......��..r.r.......�..=:r.....� t
_ ,t!'!er_lnanenta scntaões de modas possuem WYQming, nos Estados ��ldO�.11 �

'. '. tanto o noivo como a. nOI'i a de-
outra partICularidade: ne- .

b �ter'''�e a ,nu exame..

• vem su nl-v . � ...Maquinas para ondulação. a óleo, a eletricidad's, a va.por, a nhum dos modelos e para médico antes de ol.Jter a licença, --;- frio e a quimica. Secadores I:apacetes ii manuaü;. Bacias ll�l'a =-.' ,.

• , I lavar cabelo, InstuJaçóes p�lra Salões e Institutos de Beleza. vender. O mais que uma. matrimonial.
, , Móveis cl·omados. Yendas á Tísla e a prazo. ESCOLA DEl freguesa interessada por! - que, eDI Nova Iorque, há

'I ARMAZE _ CARIOCA ti *�:RF!I�����::�����:�;��l�E����os, GRA-

��: �����i� p(i�e��:i��a�� f:��J:E�:�:�:::�;��er�:: ,Ipontal! dOI. cidade; e que, cO,loea.n-
1 do-se, uma moeda d.e dete�ina-,�Elil seguida, e_a que se

ra"""ur!:' e�;sten-t. do valor numa !LU � �
T' 'To' II ...... R � _'_ -",,=, - ., al'l'allje para conseguir, pri- te em tais máquinas, oj}tem.-tler. �_-,,-,_D_�í:l .

�---------,--__......... :_t t , F B 1 meiro, pano, e depois. uma uma. apólice que segur.a o pur-

I �
..:U�l[íN!CA AO§ 8EfTS AIU!GO§ E FREGlJEZES • { Õ,to, ,_ .. a. u m g,' a,' r." t _.e. ,n f costureira capaz de confec� fador contra acidentes durante

I,.
'.'

t daná-lo. sete dias,

't ESPEC!ALbTA El\! All1PLL4.Çõ!J§ DE Fü'!'f)iS\ vE� ".. f�ITE ]'RAN§!"F.IlIt: U ",'\RLUAZEl\1 DE SECO§
, ,..nos = FO'fOGRA._i:i'I..4.13 = R:EVil'.......L..>\ÇõE§ = Jt'u; f ,�.._,. _

.

,._t E PIUI.,HADOtb PARA A t t == 1\m� MAQUINAS ====

, �IlHmll!!m�mmll!mHHmmnmmmllHmnnunlltHr.mmmmmm s-

I Rua 15 de NovembroN. 1135 11'--'::::::::-':::-"" j I 10 de �ezemhro no paS!�!�!lJ
't••··

(.P!"eill<! Pete.r§�ll,

't' ���ii!l!!!l-r__ a."""'I_i��O-=-B_-_'�-S,?E,.��l_·,�I;
A DATA�;;r�g;�oR���r;:NOS QUE: Cia� M'ercantii .

Victor Prob�.

� - -- em Ui12. (J H.ei D, Sebastiã.o, por, Ca.rta-patente, u.ssina.da. em ,

BlUM!E""AU R"·· �';.f' U b· �9ll'�lef!:!le 10H� F,VfJ1:'., nom�(Ju Governadol' das Capit-aniau do Nórte do Brasil,

,?on-l
. _1:."; -

�� ua t tj�. J��V�f-:Lrt)t �.' .ii tintuWdo eçml séde a cidade (ii" Sal",ador, a. Luiz de Brito e AlruEllda;
.

ES rAIHJ DE SA_-. fc;\. LA Li\RINA
, i)N'DE CONTINUA NO llrnSI\10 .RA�:Hl, Ji� C'

- =

D t" t I
,-- em 1735. 11 Colônia do Sacramento, por ól-dem do Go'\.'erp.ador

"

, .

. ir Y (9 lao en I�' a •
de :Bueno;; Aires,. foi h:na:;;mcnte atacada;, ,

__ em 1810, foi instalada. a. Vila de Pôrfo Alegl'e. nt', então Cl.pi-i .=. lllumeuau, Ikzembf!.I tle 1949 - t 9.' .

I
, �.�., táriia do Rio Gra.nde de São peQro;'i l

� AO.LADO DO CCB.REIO E 'l'ELE!GH11 F'O .. ----

�
.
� em. :1825, 'foi a,presenta.do ao govel'no das Provindas Unidas dQ

,( , � A.' A.LA..\lIEDA. RIO BR ...WCO N. 8
. f R'lO .ia '�.I·I.1.t.:l l�m,' Manifesto e a respectiva deeJa�'açiio de f,ouel'l'U����������.�������� .....

, i� � lo;
. I ,�

.-: do Bl'a",i1: .I ����.!��J�w:tj�,��'!'J.;;,,;;�..�;.����.::t�·���.:.:.�.��;t..":'���!'�r..��!..��--:..""..-:,�:iZ...��!';:-:ii;f
"

.0--_ em 1868, foi apt4ova.da pela A:S;1émblêia 'do R�o de Janeira, c

projeto que autorizn.va o GovernQ a emprestat ao bacharel Jesuino
Antonio Ferreir'lt de Almeh_(jo: a qun.ntia de 12.0013$000 panl. esfa-

11����i�it�"'"iI�����-=�.i���1
billecer uma oficimL de l'llã.quinas de escrever:.

! Expresso
.'

.:Blumenau (uritiba--- I�·;'f:i�:,. ���:�. :�;��:n:�� '::l�� !�t�i�:l�:í�';:b�OoC:i�f�e .

.Jineiro,

.

..' em :18:11. f(ii' reCOlhIdo ao A.1'qUlvO PUbbco do lxnperlO, o pa.-

VI
.

. Di";; l' Li dl'do tipo (lo'·�mp.t.l'o usado no Bfrulil;aleOI
.

. -:r ai em, Im�Ullnel '. ',' {'n1 lillí:!.. Bip;l1MÚ. ne,·te Estadú. foi eleva,lo á eategorh de

I t1J'" '" .,' DOl'tlICILIO A DOMICILIO " - ., '"

"II
l"t'eg-uezia.: .'

-I � Preço (ia passagem: Cr$ 155,011
.

, em 191[1. eom ex.pre�si'\'as :-<olenidade:s. 10i efetuado 110 Bra,;l] -

I �
l0

:<ol't"'io militr�r. d,' confórmidade com a. Lei 186(1 de 4 d<ô iamn!'o -

R II A (i E N C:I A: t .Ip _lHOS Mm, o RegUla.Inento alH'(lVado pelo Decreto 6947 de ;;;; de .;;:::_=§ �
HOTEL ROI l'\I�'Z 11111'110

cip 1908. '

{],}dificío novo (' instala<;ões n:wdt'rnas) S ",

1
J �.A. J

"

f'", ',:1,'" '," ''<'' ,Ic,,"n,.t>.{. ,1" allt,ontóvel. hi""eu o Gimel',tI =
'"

, . � I 'i Rua 15 de Novembro N. 313 - FOlie, 1065 rio Exercito :SrMileíl.'Ó. El'l'l.�IiQ Lucia EllteVe!3. l'.ntão ln.3petol'(". KI$UI:GQ"'..r�FA"".,;"'����GGI'lI>�,�� 2.0 o,l'up6 -de Re�'iólí� :Mílita:rê� :I1l!!'\1I: I"�.!

Na Rllssia

vestidos

I'HJRÁ'IIt1I$ � urineM.
lIV�$ � ."d'!ATAS.
I$OtilNU.s • PARA AGUA
-Q1HNH l fRIA· NÃO
tlinUUJAM· tl!C.I�N!CA.1i
�BA'TfJ!tCfI?At�. A

J!'RQYA Qf IHS[Tº�

A CLINICA DE OLHOS
NA.RIZ GARGANTA

arminio Tavares
mudou-se para a RIJA 15 DE NOVEl\IBRO,

1135 l_o nndar



•

Notaveis performances �as· equipes - Osmar, o artilheiro oa tarde

Alvar-enga o mais

defensor do :r:'almeiras E.C.,

'erüo usuri ui.lQ dentro da mais

elevada e pura ELica.

Ao ser tran�"(;losta a entrada

elevado numero de pre_

de do te E. Paysundu em íns;

, a fotografia. respcet ívumr-nr.
tala]' na llL3Ja '_cUBo, o retrato
dos Sl'S, Cunsul Carlos Renal.LX

e Ivo .Iosé Renaux. Sob aplnu,
sos geL'ae::; as EXlnas. SerUIQ1"a.S

Antonio Haendchr-m e Art.hur

No encontro de domingo último entre as

representações da L. B. D., c F. C. D.• o

ponteiro esquerdo Renê, «pleyez'. de nossa

seleção, desperdiçou uma penalidade má
xima, perdendo, assim, ótima oportunida-»
de de 'empatar o prêlio,

Posit'vamente, o rapaz não dá ...

em dois tentos que marcaram,

na. primeira fase, pára, no 'per'ic-
do final, serem surpreendidos .__ _ _ - __ __

_ __ _ _ , .•

;;����ª:i�;���I· ··IIII:jpreClali'oleS"'sõ�re"aslllsejeçoes:';·
mais dois. Venceu assim. a equí-: <,lIl1h .. IUlIliIlIllUII11

-.

Illllllfl ,,1111111 IIII11H,
pe da Empr, Garcia, por 3 a 2.. AURELIO \ muito ínspu-ado I) onze alví-ru-
Os tentos 'dos vencedores 'faranl 'l'ívemos ocastâo de aquilutac·

I
bro da capital do ·E8tado. mas o

marcados por Osmar (2) e Feli-', as possibilidades conjuntivas das certo é que os Ilhéus encheram
pe. Pelo -Palmeiras, marcaram várias seteções. Segun.:'O pude- os olhos do espectudcr.: Com um
Darci e .TetIlder,_ As equipes for- mos constatar, assistindo a to- sexteto defensivo notável, pude
maram assim: P;Dnieiras: Gau- dos os prelios que se realizaram rarn levar de vencida três jogos,
cho, Cazuza e Paulo;

.

Cóelho,' nesta. cidade; o nível .atual do dois contra a seleção de Tuba- I'
Dareio c Darci; Joaquim,

Jedder'l
futebol catarinense não é muito rãa e um contra o quadro ua

Horst. JQsé e·Dutrfi.. El:npr_ 'Gar- a�imaclor" se, encararmos .0. d'fi- LBD, ruais recentemente. Nota
cía.: ,.José, Ernesto' ,e 'Nilson; Bit- c11 compromisso que temo os <lamente seu trio intermediário,
tencourt, Djalmo 'e, _ Domingos;: barriga-verdes. de saldar contra formado por três autênticos era

Tu te, Mauro, Valencia,

:FCIiPi-j
o selecionado do Par::ná, ,ques, foi um dos fatores do brí-

nho e Mário, Dos scratchs em açao sem dú- Ihante resultado conseguido pelos
O. E.' B. $ Atlêlica "vida alguma, o de Florianopolis comandados do famoso Adolfi-

Em seguida, entraram
-

em -foi o que mais nos -convenceu nho, E:zürntanto" fIcamos com a-

campo as equipes dó C,E.E. ,e Não sabemos se atuou em qucja impressão inicial.: Não

produz regularmente. aquilo que
produzíu. a seleção de Floriano
polis. TmUo deu certo para os vi

sitantes, favorecidos ainda pelo
nêssírno desempenho da. equipe
100003ol.

TERRENOS E OHA08 DE CASA. em dlvérsos _ A representação elebzdeaua,

pontos da Rua Amazonas e Rua Progrêsse, tudo :: vem a seguir. Suas apresentaçõas
no. bruno do Giu'cia; ª I iniciais encheram de jusUf,c:!.das ta natalícia do veterano Britto

lJl\fA CASA de !!mterla1� tamánho 8xll. cunl
=

esperanças 05 desportistas locais, 'Elx.defellsor, do G,.E. Olímpico

lliu'gl'ande _porM e toda§' as l:nstaJa,çoos-pal"a re8-"
- isto porque C�)lltan_ com o valio- ? Ua Sel€',:áo Catarinm;;,�. Erit.

sissin!o concurso de Teb::eirinh2. to q'le é !l1uito popu]t:..
bt eUltaUl"ànte de ,qualquer outro ramo de negócio. -

Com a saida do gra!lds atacan- nossas TIl e i o ses p o r.
Uma casa nova, de inadeira, à Rua Itapuí, nas te, l('6caiU: a ,produção da. van- t i vos recebeu no dia de

imediações do·Quartel do 11 23.0 R.I�,. tudo a preços ;: guarda, Já eontra o:; maJI'enses, outem varias homenagen!s, por
de ocasião.. "

.

.

. E foram péssima.s as atuaçÕ2s !lo parte de seus a.migos e cole.

Os inW�essado§ ql!ei:r� ifulgi_!'=se ao Sr. 0It1"i8- ª I CÜ.!ljU!!t�. �o<::a,1, cu!mina.ndo do-
gaS.

'o _ ... _.. ': li I
, '... t. � 1!1!!1g!J' ultnno COD! a. derrotatiano: Thms5,- '1tua- _!..l!!azOnas/GarC!a� -OU pelO Tele- � frente' aos florianonolitauos. Te- NÓ5 Ue A K:ição EspÕrtiv!l,

= fone Nr6 116 5e
,

,.

.

�: mos ·ai!!d� n05sibilidacles Quantu €!!YÍall!OS 'us 111:13-S03 -I�sin�eros�nmnmmmJ·L1mUmUHHHUmm!!mmmm!mmlUmmnmmUml!lp a CO!lquü�ta- às um triunf;, !!las

1\''-11:0".
d� f<'lieü.laues pela da_

�rhal1105 que é lla��,!!te d!ficil. ta natalícia.
- - - -

�

A repi�e�éntaçao da. Liga .)" � in-
v!lense nao de!:€DC:!!J!!OU absolu- �

tanlen.!s', Após enfrenta!" de !61l:a1.
. .

'

}�.

���� ':�:�:!C:!!l���e:��(J!�����'Pl�'� �·i II 'II!! b O r IÍ! otr!l.rdü pel.u oUnHsmu eltagerado L
que se apossou dec seus. e!emeu- -

Itu!";, Slll:pl'E:sndídos 1.'111 SP.US 1)1'6 Iprios domínios, Apesm' de elimÍ- TA..!.1rnEiU � Jl'A§TOU�SE
!H.t.dur;, dC1l101Ju!.taf·nul H1ais t!lZFl '

','(';-; IJ ÓJ:illHl. quaUd,ldp. ,lO fHI('bol JlUl�a�l1t511te CUJll o tét'llÍCD
d�� .Joil1viJe.· FOl'ü,m traídos' um;im lf/·ji.z PtiWD. fi massagista Li.
<]01110 t'I,1 b1tllil'ma\H�nlje .. _

lJÓrlO d.a. 8i1v fi. vii1,ha em preso
Por ú!i,ilJio Vf:m o sulcdonado '_Hndo iH) selecinllado local seus

h, L.iga· _ 'Mafrense. Já };a.bí:mlOs "�tliO':OH préstimos.· desempe.·
da fra.qllez'a da cquip� -rubro-anil,. nllancln_r-e muito bem quantu
qUe ap"lrtadamente \'fÍnccrll. Ó FC-

1l� preparo· fisíco. dos plaj'el'S
ludon:ldo de Porto' Uniã�, depúi:3 convocados. Com a w.ida. En_

de uma derrota. no maicll iJlicj�l, Pl'eT>ara.d�r técni •..
No entltr.t{l, não acredit -

vamo:s co, Ljbório L'I.nlbem splicitou
que f(l"s�' tão f'l'aco O quadro de tlil'nemü'l. 110 qUe foi atendido:
Bastir.r•. Nada, a.bSoJutamimte na- Não restu' a menor dúvida,. 'tI_

dor a camiseta atví..verd« no

proximo ano, do superccnm,

pl'eSa Industrial

Uni dos Socios Fundadores do

·Paysandú, Sda Rvrna. Munse ,

.hru BU1T)' BlIuel', procedeu a

Bençu,1) da S"Ut' e com pa1a-
TU.S eilifit:nl,ltcs. altamentl' (:l'ÍB

'ii.s, dissertou sohre a finati.

dade recreativa, Iõ' cultural da
dois t.entos consignados contra

Sociedade. cujos assoclados de_
simultanea;

Perueste Ul� ótimo lance,
N!'B1 sabes como é que fOI.
E' rapaz, não hã mais chance,
Volte a «Iaçar boi»".

I I

lHas, escute a YOZ do povo.
Que dto repetir não cansa:

Rapaz, ainda és novo...

«Quem espera SCIl1}lI'C alcança»!
I I I

_-_

.

OolllaJ' do Juvenil da Em.

q�éln tl"allhou f., taça .1>,._ Nação

,spo;·tíl-a nu Torneio Juve,

ní] de quinta feira, pois com

o 'Pa1Jneiras foi o ..art.ilhelro>

da tarde.
Aj 1)€]. l;etil'Uram,
mente as cortinas que cobrraru

os quadros.
(Conclut na. 2,a. pág.) (LeU'lI. D)

contratado, se, '�I�I;!,::::';;'llnlmll;;I;;'lm-lImllml-;'-nnmnll-;UUlllllulj;ml�
� 'Procura-se . �
E

.

. �

Ul\1 BOM J\UjCANIOO com l.lllplos conhecimentos
= de sua profissão.

Para, que não haja engano
Vê se esta lhe convêm.'
Não levarás trinta anos ..•

Para então jogares bem ! ...

gurrá hoje para Joinvile, devi.

daments lecenciado pelo super.
campeão do Vale do Itajai,

Puchequinho, falando á
lOB5U reportagem. declarou que
não jogará domingo pelo Sele;
rionado da L.B.D. em F'Iorra;

-------- ------�

() II A P E"U §

SOTh!BR!:N!!
BRINS

e

!DlNHEIRO

-, '!'ralWCOl'reu ontem a da.

}J' favor Indíear aptidões, estado civ!', mandando
_ fotografia. ou tratar com
-

INDÚSTRIA AUGUSTO I{LllU.M]�R S\1\.
ª __

o

São Bento 'do SuI- SC. -- _

�llllIIUllllllm!IIIIIII'llUIIHIUuIUmllllulnulllllllllln!1H!!n!II!U!I(!J"�
r

Casa 'A Capital 'I"l\�OFERECE PARA FTi\'l DE ANO OS ME;

'1)1LHORES A nTIGOS PELOS .l\IENORES PRD� I

ÇOS El\l ii

'1 " is
!;PCONOMISI:
I �

IlE M P O

SEDA§

(L.INHOS ESTRANGEIR08)
E lnATS UMA INFTNIDAHlr; n}_� ARTlü�)�
111} SEU VARL\.DISSL"!10 SUfl.T.mnliN'I'O

COUTES, 'A:Ml!1�
,

.

BIANA. 'FISSURAS, COCEIRAS. NO A l\'US.
COBACAO. PULMOES� tUNS, BE.."'UQA, FIGADO

Dr. A.' Taborda ADQ1JffiL.�O Un-1A BICICLETA

El\l PR.l'.JS1'AÇÕES NA FIR.MA

.PROSDOCI�fO S.A.

Importação e Comercio

CUUITIBA - ,JOlNVILE - llLUl\'1ENAU



Tombou u Pre_cip
Ferro

,

ICIO o
'"

II

TremMa
Es rada e a.

avessas --IIMortos . e feridos p�iiod:i;'ôrmação sobre apUblicaçã
����:!��:��;;t;l�:'i�: 1

Ino g�aYe des��tre de UI jornal nazista nO,ftio de Jaoeir
margo. iilRelQ�ao das vItImas d H"

.

N
e..

sa�t����:ss�����d,�����!��: l FLORI�'IOPOI�IS, 9 (A,N.l _ Informam de Tuba- Projetada a reforma de alguns versos _O· Ino·· aacna
mo pleito, neESa gente. -

.' d t d
.

.' .

rao haver se registrado ali um grave' esas re, com o' es-
"0 deixar- o

Rio, 9 (Merid.) - o sr. He, expediente, afim. u �=--,

carrilamento de um trem míxto, o qual, segundo afirma-
rofilo Azambuja} apresentou respectivo projeto liv.re para a

se, teria caído num precipício, havendo mortos e feridos,
um projêto modíríeando alguns ordem do dia.

Faltam detalhes. versos do hino nacional, sendo O deputado Hennml Lirna

__ __ __ que u projéto substitui as pa, defendeu o aumento de. salários
lavi'as

..

«brado» por ,;altivo;.>, do peasoal do'Banco do Bra.

«bel'çu,� por ,:50nl10�> C o Ver. silo Disse que o movímerrto

50 ::.paz no futuro e glória no pró_aumE'nto foi inícíado há .ntormações do
.

.

passado:". pelo seguinte: «Era": sete mêses, =»: extranha que I Justiça
50111"e

.

as provídeucía
zão da tUa gjõrta. no passado>". a direção do Banco não tenha tomadas contra o jornal np.
A reforma constitucional' do tomado providências derínítt, ztsta «Deustchland

Estado do Rio foi atacada pelo vas, embora já se manifestasse blaÜ.;. editádo nesta capital,
sr, Soáres Filho. Disse que a' €m favor da jus cíça á causa qual. c111 número recente, 'in;
me-sma é tnspirada em paixao dos hancários. sultou os brasileiros, dizendQ

politica, visando o vícecgover., O sr. .Jonas Corr-ea, reda;.' que somos inferiores.
nadar João GuilnB,rãe:3. mau contra as decisões do pcs.,

O sr. Medeiros Neto tríbu, soal do Serviço da Malária e

nnu em favor do abono de' na., protestou contra a aposenta.
tal aos servi.dores dura.te o dori.a, com vencim.entus intc;

Cronica de Barreto Pinto

Cooperativismo ,

as
Acabo de lél' os dados elótU.

tísucos fornecidos pelos Servi,

ço ele Economia r;'ural.

Consul tas, participaC;ã.u. cm

congressos, funções contempo,
rízadoras, e nada mais.

O trabalho publtcado pelo
(:SER.) e que se l'elaciOIla, no,
tadarnente com a defesa da
produção agrocpccuazíaí do
..........-----._..� .....�

Brasil prova de lI10UU tnequl,
\"000 que tud� tem sido vtrda,
dei ruruerrtr- negativo! Nnda djl
cooperutívjsmo para a defesa

da nossa agrrculturaj c da
nossa pecuarta.
Varias créditos, c baxtanto

avult.ados, roram concedidos no

Congresso para eSse fim. Mas,
até hoje não silo conhecidos
como furam (.IEOs díatrihuidox!

I�so é o qut a estatísica de.
veria ter provado e não conse,

guiu fazê.lu. E não o fez. por.
que nem tudo é facU de se ex;

pjícar.
x x x

O '�ellador Artrrur Santo.;,
que tem os seus dias contados,
no M.oru'oe. porque não será
12cfeito. não obstante todo o

seu vcr·bo e o seu imeIU'o tu.
lento, afinal. Iembrou.se que e

xiste o Paraná! E todas: as

suas atenções voltaram.se pa.,
1'11 a Foz do Igua çú, i-ebelando,
s€ contra o poder federal. por.
quo não auxilia aquela, região.
Um dQS maiores: en-os da

um ataaue Con:!ti t:Jinte. foi C'.xynguir o I
U

-

I
'.cl'ntol'lo tio Jgunçú, onde o f

S
.. #

t"
gOYe1'TI0 central vinha l'ealL I

OYle leo zuudo gl'al�des e Importantes IDEL"(.UtA){ A NORUEGA I obras. DepOIS
"

desse extinção,
' .. ''''resar da boa; "ontade; do go_
l

j' d ". .• L
. .

S' T l' !1 l\f' ,'d ) V· ti! "erno o Si'. J"Oises uplOn{
, tI.l o:,;, • ( .en '.

- In o
d

'

f'
.

1 r
de Oslo eon1 escalas em. Reci

na a maHl 01 POSSl\'C rea Izar,

f l' .

b 'n', ptla. absolua fala de recursos.
-e. C_lCgoU aqUI o arco a vc"", o\el'E"'cent.. S" <\rthur

Co metur ":Segunda,". Vinja111 a. ".." ti I)._ b •

bordo 1.1 passao·eiros. sendo se. S�.:!lCOS, qUe a rcgrao do I�.
t .. nlull

to. çn dc\-e merecer do Poder Pu.
-

.

leres c C!'lanças, que bl'
.

t
.

d'
'"a� ")' AI t· S

ICO n 111eSIlla aSSI enCla IS.
; () ,aI a a ''''en ma·

egun'ldo declaram. ��)al1dOnaram 'a
pensada ao� valcs

.

do Amflzo:
NOl'uég, {Un virtude das condi.

nas e tio. Sao FranCISco o .que e

có 1
�

a t q lt
.

t
"em dunda um golpe' eleItor:)·],

,elO 'eln n t's na ue
.

pau;
.. puh, C01110 senador nUllc,,'1 se

pelo temor da unlCaçll SOVle_ '. _ , ' ..,.'

tieil qUe pesa �(}bre a EticandL
,EmbIOU de " ..U E!:itauo...

. \
. alento do Ill-,S�O ljtoraL Furarn

I
nJS, ficai' alheÜl, aO:; progTE'�_

navia
Os n1alOl'(';'; culpatlofó, porem. H.io,.:J! Mcrí.lli()�1a .1 .....

,

��. l't!:
•

são aqueles que concorreram ncvaçno tla [n�a"a() mHltaI além. contribuindu COIU o sell ,mi> obtidos e introduzidos na.

para a extinção do refcrido. brasileira tem sido .11c.:'tes 111. sangUe e111 f:nbates tmvados '<Cl'onautica dos demais países.

Terl'itorio. inclusive o sr. lIfu. I timos uno:; prcocup:J..çao· eon3. no>; céu,; eUl'opellS• pa;,·ticípan_ NEto falemos dos EE. UU. nem

uhoz da Roeha, que comu 1.0

I
tante das nuSé,;a.s autoridades. do de bomhai'dcies de cidades t,u Inglaterra; nações cujas for.

t eÚl jJoder do F';ixo. ças llereaS se culocam entre as
secretario dl1 Camüta. nunca Tanto assim que. reCcl1 e. .

d U Pu!' outro lado. <levido 1:1.0 primeiras elo mundo. Paises
gostou de prestar contas do.,; mente·, cste'\'c nos Esta os •

d.
.

d' « d "I �\I'll pas:sudo hisLorico, um do:; 'menor.:" já vém seguindo a tri.
lnheiros qUe aplica. e que só nidos o bnga e11'O ",ue es J.' u_

t mais hon1'nsos na vida dos paL [1131 daquelas potencias e entre
coni"egl.liu ocupar Ulna cadeira � niz, numa viagem. b3stan c pro

Sl)S americanos, o Brasil tem eles Se pode incluir a A.rgen_.
de depuado. l)or str filho do j veitosa, de vez que. quase todo o

U scrios compromissos para.. com IlS,. detentora de algwnas es.
,i.empo em qU.ê ali permaneceu .

- - - - - - __ - - - - - - - - - - - -

[m'e op0J'tunidad(' de visitar a deft'S�l cuntinentai.. Assim =luadrilhas de aparelhos movi.

lf��lMBNTI N� 811 I·TIJII'_1�.�'
buses aerem; militares. entre s�ndo. não se_ pode conceber I dos li jacto.propulsão - a ul-

_
'ts quais a de ';Vitliams', no A. que ltnJa nur:ão com tão g;ra. tiJna pal.ayra .na a;vía,ção.'

,izona, entrando ClU cont8cLo
\ es rcspom;abi I idade" nã,o este. l\Iuito se tem dito sob:'c OS

ja militarmente aparelhada. E a\'lões a jato; Poucos, contudó,
::lireto cem (JS pándpais ceu.

qu;:mdo te Iala em apai�.·ellUl- pOdc"l1 avaliar as vantagens
:,1'05 produtores da llJt:I'Ol1autica

i
mento milítar, tem de 'se leval' que oferecem tais tipos de apa;

.. � nOl�t('_[unCI�icanél.
em conLa. eTIl pl'imeiro plano.' lelhas. Uma. delas· ressalta

De l'egres�o dus E�ludos U? [l 3Yiuçào, �ubjdmnente consi. á plimcil'a vista: - SUa ex.

nido;;., o l;I'Úr··deiro Guedes í\;:u. t�" derada a arma: belíca nwnero raonlinalia velocidade. Os uI.
niz a!Jres�ntou ao Ministel'io 1. timos tipos ele caÇa a jato,. por
j .. Ael'unautica SW:lc il1lpre�sões ' ') d

'

� � A ayia',ào bl'asileil'a não po. €xemp o, C'ScnVOL,Tem 814 qui.
�Obl'C o clesenvolvimenLo dR a. de e n50 dc ...·e. por tai� motiM lomctros por hora. podendo,

H
- .. ':ia.ção Dortc.amcricap::i, l'efe_ �mllmllllllmTlllllmhi.lIlI!JIn,,'_ f>ntl'etunto. eSsa. velocidade a..

ao segulra-o Z'Ülüo_EQ {'lU l)"rticular ao En1_ - - t" 9�j.
- -, I b

-
- mgll' a :'5 quilometros.

prego dos aviões a jacto pelas :;; L� COla oraçao particu- :: 1"0 q' t',e (ll'z !'eSpel·to a- def�a',\';'''iTONL'''ÍIIO, .PACHE�'UJ. - la li f t·
- -

L' ç�

"V Forças Armadas daquele país, ':::: ,r va osa e e e IV:!, e:: de um país de eon5ideraveI ex.
_ :"i'.Q:O B SADISIL\. _ . NECESSIDADE l'REMEN'I'E :: de, que o IJaÍs neces8j�= t

- •

_= ta paI"O le\Tar ',' .bOlll ter-=_
'eneuo Lerl'itorial COlllO o nos.

Pou,'mos informar aos nos_ Não TC!;ta a mCllOl' duvida ..,.�,
so a vant O'em da t

...... 1 =_ mo, e um de S"us ma.I's-_- ,.., ao ' .' ec� rema ve_

"'I ;oos leitores, com abso. uta Se_ de que o Bt'asil tenl o ilH"erio.. oe; locid'ld, do� a''l''''''''� m'll't res.. =_ lmnortantes mO"'I'lllen- -__ '" � , v,"" 1 a

O infeliz menor. que Il� lava gw'ança. que cs players Anto. ,0 de"er Ce }.'<Jnovar SID, avia_ ... - .. "obr ss�; el ti' d
.

:: tos é a O'nerra ao anal-::
u e = 1 e as ema·1S. por.

cm eompanhia dc alguns eom_ ninho, Pachequinho e Sadinha !;ão militar. adaptando_a a,'s
:. fabetisnw: :: que como :oe sabe. é principio

pan11eü'os, afundou, em dado não seguirão com o selecionado recentes progressos dCalll]"dos -!lmll'�mli!mfUllmUll!lIImlllt.�� elementar em qualqueI: plano
momento, não Hparecendo mais. da Liga BIU1lll'uauense de D':�_ pela ci,mcia aeronautica. Em

-,- _ _ _ defEmsivo o €stabe1ecimento de
Dado o alarme. compareceram purtos pal'a Flotianópolis, onde duas guerras mundiais já par_

A
um zona de ação para que se.

ao local nunlcrosus populare:;. o mesmn enfrentará o scratch ticipal'am as forçaS aereas bra. .iam mantidos á distancia pos_.
que iniciaram a pl'oclI::-a do Hheo. Os l'efelidos elementos sil.eiJ·a<>. f) OS exemplos de lll'�

II!l!!# gen te l!!!!J I �iYcis agressores. A <:zona de
corpo. :leham_:ic. enlEl'lnos, pelo que rOlsnto. fébneg'a<;ã.Q l' Patriot"�. J sçãrv tios dia:; ele hoje .- e de

nãu podc.rfi.o inteerar o OIlZl' :no dados pelu,; tripulakltcs dn:;; De\' ({\·.\.II.Hh> '<::11 Inu" "11-.'
r"manhã '.está na, SUb_€.stratosf€'_

i�xü,ada a Policia, ésla lugo a1\i.l1eg1'o. que jogará suas úL Ipare]ho5 que }eV3'1'Om cm suas!
• L �.Jo.H -�

1.';).!l. altttudes de maIS de ....
sc' dirigiu para a mencionada tima.; esperança:: quanto ao ti. c2.r1ing:.t3 �'.S indgn.!as da FAB

.

7.GOO metr(Js. Deye.EO aÚniP..
praia. eimwr;ando. tambem. tulo ue c8mpeões. A direção [linda estão ..ivos na lembran_

A· Va1'ig·.. Vjfólll1do melhor I" com gt'ande rapidez, porque
trabalhos de vesqubas no rio: técnica foi cientificÚ:la da au. �(I de todos. Não se limitaram f'!�lTi!' a popuJuçf!o de lbínllna ','IH se mede em velocidades de
Entretanto, tit6 8; hOi'a em que sUleia dos clemento" em ques_ 'I� a;:;C3 brasileiros ,u. arrisca. muis de 800 quilonletros por
1 e·l!"'; t t

. - vem de nome,t!' seU u["cntc IlU •. UJ.5,anlOs es a no a. o corpo lao. dís,ümas lllis"ões de jJatrulha_ c> �lfJl'a, aproxinI�·l1do_se á veloei.

,�"" I'!:i""""r.:I""I'::]�t'.ii5'r:.�r::J==r.:!"''''' -. -----,.- ::-.,. w.""'''''''''l';S;;''l! ":<4' .�._ _,.,.
quelü. p1'6spc1'u cumuna o c,:, dacte elo s0111. U111!li nação:na

!'
Iód "''''''r:.<..:I'''' "' .... LJ ..."" "" ....... ""' .... r;;.t i:J l!JID"'�i!.fI.Jt!1ah:.ie.fi!IilJU.I:;{JtfiT!, )wtW{l\\�G)1;j6)'I1.f."C�.'.'R:_'l:.'m defensi',"a, deve estar prepara.

�
Alb':rto L'wl1. elemento que ti. da· para lança1' uma alma de.

ni,
Aq1�ec�do"'e.� .d�. Agu�_ ":', mi

lí d"!'l'ul"

.{h::
1ulll'l'I'; l'clU';üt':;. rC'nsiva até esta ,�:wna de al:;ií.o�;.

� � - J.__ ç """
""', íiI

'\'-X-X- X - X - X -:s:-X-X-X-X-X

*flCIJMlJlUS""" i r (0/'5ão de Veiculos
� PAIHt LIC�;;�r��;;E; s����rnB��7rt� (SU�!)SA}' '.,:

11 '�,Na. 8S
...

· quil1a das ruas Bom
� MontQg�m em S,Pau\o e Curitiou- G.arantia. :;; anos! R t d S t I'iJ Verticai!j e HOIlzontaÍ:3 Alta e Baixa Pres!!ão - e Iro e 7 e

. -e em Iro
ii

I
I'
1 R�!rg�..

tt!"M�;lii�':;:dtI!O Cll�a'.",1!

I· Blumenílu ·1
.RUA MARANHÃO, 21 TELEFONE 1405 II.

(Enir.J:da pela Hua 4; de Fevereiro) I\�.?_ J:�'

OCASIONlIRIM NA CAPITAL lfEDERAL FLORIANOPOLISj 9 (A.N.) - O desa,',�xe na f'er

rovia «Tereza Cristinaeregístrou-se no quilômetro 42, sal

tando dos trilhos a locomotiva e dois carros de passagei
ros, caindo todos num abismo, resultando na mórte dos

passageiros JDão Fortunato e Pedro Carola, residentes em

Capivarí, ferindo-se oito, inclusive omaquinista. O foguis
ta Ernesto Antunes ficou preso nos ferros da máquina,
tornando-se necesaário amputar-lhe '!lill pé para retira-lo.
O guarda-freio Franciséo Gomes está gravemente ferido.
Os feridos estã'O\ hospitalizados.: Atribui·se o desastre ac

excesso de velocidade.

ORDEM DO DIA

Greve
Rio, 9 ll\1criá.) - N� ma.

nhã de hoje entrun.m em gre,
"e SOO operút-lus da Fábrica

de EspelllOs Elliera rd, situada

em General Bruce, São Crísto ,

vão. por motivo do pll.\';umento
dos sulátios. A dtreçáo da- em,

preza promete pagar 20 por
cento dus 5a1ál·ios atl'azados.
A policia política tODlOU' conne,

cimento d.a gréve, não ínterre,
rindo.

Reeife, 9 (l�r;:i� ;d. J' _._ As

fortes chuvas caídas no ínte,
rtor pernambueano provocaram
uma queda no préçu de "ários
gCMl'OS altmentlcios. Também
Se, verificou o amajlurecímen,
to precoce, das frutas da épo ,

ca, qUe estão sendo vendidas
cm abundancín a preços . redu.
zidos. ,!ifo :�;,,!

Temerosos de

Foi anunciado
·abono,· .estando. o
'Neto ausente em

ter' falado :aiÍltc'd.
ficou tcllCerra«a;;

ispostos OS Estados Unidos ii colaborar
namoderniza�ão de nossa ayia�ãomilitar
Aviões _� a jato para o Brasil e cursos de pilotagem

t Ocorrido na tarde de . ôntem

fi fim ele pudel' lrlterceptar e

destruir o agrecS!:ior. li] para. ob.
ter bom exito, a· arma defenSI_
va dEVe ser""Supeil'ior á. ofellSi.

va em velocidade, potenciR de

fogo e habilidade combativa.
Isto só poderá ser conseguido
com ayiões ultra_rapidus como

os impulsionados a jato.
Mas não' se limitam apenas

8. velocidade as .Vantagens que
oferecem os aparelhos dessa;
natureza. Resultado de lillla

iOl1ga sel.·ie dei es�udo.:;,. apl'e.
sSntam. inovaç5e:o de grandes
alcances qU.e os tornam aptos
pUI'a as missões mais arrisca.
da.s: sém'périgo algum para OS

seus tripulante'!;, E UlUa delas

c:onsistel na adaptação dc uni

assento catapulta qUe p.ermite
ü ploto salta!' de pa:raquedas do

avião em velockiades superio_
res tI. 550 millJ...'LS por hora, co.

mo fui recentemlS'llte demons_
trado em e},,'}letiencias rea.liza� Saravejo, 9 (DP) - A Co,·te

das na Bahia de San PabIo, em ocaI julgou hoje culpados to_

San Rafa�l, com aviões a ja.cto dos os dez cidadãos ·l'ússos,. a.
LocJ\:heed TF_80. O ass'ento ca. cU:::.'ldos de espionagem e:rn fa_

tapulta que se destina a fazer voe de seUs pàís. Todos eles fo.
o piloto .sscapar dos .aYiões em ram condenados a penas entre

caso dc avaria, funciQna de três e vinte anos de prisão com

maineira admiravelmente precl. trabalhos forçados. Imediata_

"2.. Assim. joga o piloto do u_ mente, eles recorreram á Ins.

vião qua.ndo ainda amarrado tancia Superior. guerraJ
no assento da carlinga. O as. Jerusalém. 9 (UP) - Mais

I
nald Olwnor e outras ce!lebri.

sento é montado num tubo que de mil veteranos da orglliniza_ dades entrarão em Berlim' sob

se prOlonga Para! baixo .e se a'f ção judaiCa Haganã, reunidos os auspicios das forças aéreas

justa denh'o do cilinClro do me'_ i:, noite, aprovaram uma l'esolu. norte_americana.
------�------�

Canlb'lUO de disparo. O píloto ê

lançado do avião quanelo deto_
na lUIl cartucho dé 37 mm. na

base db tubo,

Depoir; de ejetado, o flJ:\tlell.

to ê estabilizado pOl' fla.lJS
.

'que
funcionam autom..aticamente· e

um paraguedas de res1stellCía.
Esse paraqu�das de resistencia

(Concluiu na 2 Pago Let. E) mo ..

=

.UlmmllIlUII'IllUh.minmmlJ'l:: Ajudar a CampanIIa de
:: Educaéão de A{lultos é
:: cooperâr para o pro-
� f!:resso do BI'ash
<;;1II111!�mllllllm J1i1l11llllHlIIIII iii - - - -- -- _.:..-_ - - - "-"\ --

- Nolicias resumidas· ....

Contra a intemacionalizaçlo
da cidade de Jerusalem

H�güjtrou_se, ao .all.oilecer I
c\o [n[ot'tunadu garoto üinda

do ontem. o dc::;aparecImento não ha,'ia sido encontrado.
de um garoto que St' banha1�a

.

nas águas do Itajai.Açú, na

praia de Pontr\ Aguda. Trata.
EC do menor Mário Sel1si, fi.
lho do sr. João Sel1si. comer.

ciante estab�lecido no referido
bairro C0111, hot�l e bar.

Teria sido vítima de espetacular 8ssalto um

agricllltor� Salvou�se atravessando o. rio a nadeI

C;lllal'ta_feira á. Iwít.J, pela::; I achara na direçãu,
21 hOl'a�; na C::,qulIlft fOlmtuda. O desastre teria se vel'ifiea_

pelas rUa" .. ele Slitembro é do devido llil1 descuido do eon_

Bum Retiro. chuearam_se vio_ dutor do automóvel, qUe sofreu

lentament,· o a.l1tomovel de cha. vario" ferhnentos. no choque,
pil. 5.81.67, ele ltajaL proprie_ ';endo qUe, o motorista do ca_

clade do :::ir. Lauro Reis. qUe o minllão e::;capolt ilesu.
dirigia. com o eaminhào ....

'('
A�o1ícia 'esteve 110 local,

6.1:L20. de .Joak;aba. do <;1'. Ví. tomando ,as providencias que
tuno Nage'l, que, tambem, :;e .Ihe competlum.

Na: noite de ulltem, o

illSPC_11a.
Deu.lhe WIl cruzeiro e pro�•• !laudo WIUl. faca, que curreu éui.

tor de ouarteírão du bairro de seguiu na visita ás dependenl. sua direção. O que!.'toso tentou.

ItoupaV; Norte; sr. Ernesto cias do Rescrvalt61io.' Não de_ eseapíÍr pela estrada, correndo'

Kel'berf foi procura;do por um morou muito, chegou.se a ele m�., foi, ilnpedido por outr,o'
agricultor do intedor do Vale uma mulher, qu", lhe pediu homem, tambem aimado de

Ii
. - d

. A S sse dois cruzeiros· Condoído de sua. faca. Um. terceiro ,atacante sur�
do lhUJIl.l, e nome

. 'ó'di:
a , sorte, pois a m:esma lhe pare_ giu logo eC' segtúda, ' annado

que e narrou wn eplS o 1'0.. .' . . .' . -

b 1 ti 1 .c-
• ceu uma Indigente. e como nao do mesmo módo.

c�m o eSCQ,1 o. qua .01'a o prrn possuisse mais dinheiro em

.

···A .. Sasse.. COnfOI'lne' infor�
Cipal protagornsLa. 1110eàa 110S bolso",. abriu a Car_· mau. com todas as 'saidas . :fe.
Informou o

.

mencionado a. teira. afim de atender a\ solicÍ_ clia/las, desceu pela encosta 'do
gl'icultOl' que viéra a. Blume_ tação.

'

morro, atingindo a marge:rn,do
nau paI'a internar sUa espôsa, Nesse mdmento. foi SUl'pl"e'_ lio Itajai.Açú. Ali. depois ds

que, se encontra adoentada, elldldo por um gésto rápido da tirar os·sapatos e' o· paletó, jo.
num dos hospitais aqui loeali. mulher. que lhe arrebatou a gou.se á água. atravess2(ndo: 8.
zado:5. Feito jSso, saíra para carteira das mãos. "tentando corrente a nado, rumando. de.

m11 passeio, dirigindo.se para fugir em seguida· Não conse. pois. }1al'a ItoünaYa Nórte.
.

o morrO do Reserva.tório de! A'. guiu seu intento. pois foi apá.
. .

'l'rata.se, 'c;tno
gua., afinl de verificar suas nhado pela. viti:ina, que' reto.
instalações. Achava.se á. beira mou seu cti'nheiro. A mulher,
de unI dos depósitos, quando então,:'ie pôs a gritar dese's_

surgiu unl garoto, pobr;::mente peradanlente c, em seguida.
vestido, pedindO_lhe li'a esm.O_ surgiu UIil homem, empu.

TIPO PEQUENO - parede - de 10, 20 e 30' litro� rápidos, oconomicoJ,t
higienicos para fins caseiros e prolessÍonaill (cozinhu, c]:nwelrQ.
médico, Jestaurantes).

TIFOS MAIORES - parede - dQ 50, 80 '" 100 litros para mmh9iro.
..... inclusive chuyeiIo, pia, bidf3t etc.

llci'o-Ia de 1(1� Este/illha, SetllpJl
lell!tup/'úzé'r em e/lsútaràs IlflnlJtiS
am)yas 0-,seyrea'u dafPr/eik S(}/;/e'
mfStl. 8mPiIt>:súIlP(es escrr!/{er l{.i'i.

.'
,

f!!!! entre os dez SaÚ()rRS a'elki.J· . !, I
S()S dus .9t.1dil1s ..4fecleiros. �

" . ..1 ;, I� • .:f,�� ..2,., .rM!lI!'( .

__=-.� ���.....;, ��";.,.,.....=,-�__�:..=o.;..,.��.;.,,.�.....�����..,.;,

Baltimore
·New·York
Philadelphia

Reserva de pra!:.aj passagens e demais infol'mações cum os.
AGENTES:

CIA. COMERCIO E INDUSTRIA MALBIJ'"RG
I T A J A í - Telegrs. «MOOREMACK» - ITA JA í

Ia Cargas

TIPOS GRANDES HORIZONTAIS .- de 100, 125, 175. 200, 250. SOO litros
3eryindo para todas as nec�.E5idad9S de lJma ca:::a inteira,

, Não nec9sal!am d� vig-ilâncioí

Passageiros


