
·

IDORES Df fOLHASDEFLAN
I ..

t

I O Amor Da Terra·
, Assis CHATEAUBRIAliTD -_. __,._

mais 10 porpríedades das
redondezas, o sr. Assis Cha
teaubríand, em nome dos
acíoriístas das «F'azendaa
Associadas», disse mais OUi

menos
.

estas palavras:
«Q{�(,remos' que aqui· nes

ta Fazenda de Capivarl, CO�

mo na sua irmã. de Porto
Ferreira, possa existir, a�

través, da prosperidade e

dai fraternidade recíprocas,
uma perfeita comunhão
entre o homem. e a terra.
E' preciso que o homem ca

da dia ame mais a. terra,
que a, sinta, mercê da sua

sensibilidade, da sua pai
xão por ela; que a sinta na

abundância das suas cultu
ras: variadas, na dedicação
dos animais domésticos,
que a povoam, como na

grandeza humilde de cada
uma das manifestações da

sua vida e de sua eapacída
de de reproduzir-se.

O bocal erescímento das
noó:sas metrópoles, .

desen�
volvendo um desenfreado

RIO, 23, . (Merid.) - do, ou comissão, toda vez parasitismo de especulado
Por ocasíãó da ultima reu- que estivier.em em jogo OS res, gera, por forma cala
nião da banc'a,da dos ude- interesses da classe ou gru- mitosa, esse ausentísmo dos

nístas, o si'. Ruy Santos!' po. campos, do qual se queixam
solicitou ao sr , Soares Fi- Outros acreditam ser im os verdaôeiro lavradoree.
lho a definição do p,all'tido i?'OJSsivel ta�, requerimento 'Quanto;:; nos consagramos
sobre os·adícionaís. Delibe-] para .a votação de uma e- à fana da terra, bem sabe-
réu-se que a ·,UDN só se menda isolada. Tambej.n mos como, sobretudo na

manifestaría quando o as- entre 'os defensores dos a- zona tropical, é ela, incerta,
sunto fôsse submetido) à dícicnais há quem se opa- cheia de surpresas e deeep
delibera�,.ão, do Plenário. (Concue na �a. �etra I) (Conclui na 2a. pag. :etta A)

.

Nessa ocasião, entretanto,
�------- � ----=- -=- -- -- ....... ........, � - �=-

o sr. Ruy Santos defendia
� Noticias de Florianópolis. =

.a aprovação, informando

'Ser·�ao atacadas as obras dOIque o aumento da despesa ;
não ehegari,BJ a, um bilhão

Port9 deS. Francisco'doSul
á constitucionalidade ela e- Homenagem ao ('on�.Ui Carlos Ren�uxmenda, j'ústi .dcam os ude- l +.1 , U -

nístas a, sua 'aprovação pa- Flopolis, 23 (merid., li I carenhas,
ra as o1;itras. clas",€13 de fim de proceder estudos sô- Flopolie 23 (Merict) Pro�.
funcíonârãos t>ublicos. Ou bre as obras doporto e ou- cedentes do Rio ,de Janeiro,
tra infD?:roação .: ímportan- tros .problemas que neeéssi- encontra-se nesta C;apital 08,te 'Co�liida,. .pela ,�.epootag� tam 'ser' atacados . com ur- : deputados ·fed.e;ralS. Baulo
COÍlfirl1lad;�k1' pelos srs, ,Ruy 'gênCià, viãjôü ;lpara São :::cnclue.na 2.a pga., Letra H

Santos e Gurgel do Amaral

IFrancisco do Sul O gover-
------ "

adianta que será requerida ------------

nador Irilleu Bornhausen, ;

uma votação .secreta para, .

I !
(

.. a emenda dos adicionais de fazen�c se. acom.panhar por .
'

oncentracão acordo com 'Qi artigo 13'7, seu ajudante- de ordens, Voltaram os afama-
, ,

. parágrafo único, do regi- tenente Simõ.es .de Alme�- dos comprimidos
'das desses mento ínterno, que permi- da, Newton �racuco, presi- ÉUFIN de BOEH-

te ;a, adoção da medida á II dente da CaIXa Econom:ca I
.

RINGER, ALElv1A-

P d t decísão da mesa ou Q; re- Federal, em Santa Catarina NHAro. u oras
. querímento de um deputa- e deputado Franeisco Mas- --------------�

Preve-�e a próxima suspensão
c/a's hostil;
Dmbiente ' de expectativa nos meios políticos

. Washin�ton' 23 '(UP) - Os comentaristas da im-r NE\V IORQUE, 23 (UP)
,_...'--""""-' -. A impr.es;ão de que <,algu-I prensa e do radio' im:istir�m - O jornalísta amBric8.no

Man- ma coisa está no ar>'> a ,rey_! especialmente, �om efelto, ?re� Pearson, durante. sua
peito da. suspensão 'talvez na declaração do tsenador habituel palestra l:adwfo
próxima das hostilidades' republicano Ralph Flan- nica semanal, anunciou qu�
na Coreia se manifestou dres, de Vermont, segundo a China Comunista pedirá
nesta capital.

.

a qual «alguma coisa im-l eêdo paz, em virtude: .das:
_ _ _ _ _ _ _ _ portante estava em prepa-] perdas :enorm�s sofrJ.d�s

C· N"UM S ração QUe poderia COnfir-l· por seus
ExercItos e os. dis

.•... O � IDORE "
. mar a tese do secretario da turbíos que estas })erd�s
Defesa, Marshall, d� que os

I ca�Sa.1i1 €11:[:'8 a po;pulaçao

D'E F O la H A S aliado,'!, estão a cammho da chmesa,
. vitoria.�)',

,. (Goncll.li. na 2.30 pág. lerta F)

DE FT -A'NDRE·S A ligação dessa, dec1ara- r--------�
.LI ção com o cuidado com I

'

que o secretario da Defesa Itomou em seus depoimen
tos perante os senadom�í31para estabelecer um para1e
lo entre a guerra na Co
rela e o caso de' Berlim, o

Qual 'Puseram fim discretas

negocia.ções na;3 Nações U-,
nida�', contübui, ainda, pa� I·ra. fazer reinHx a impressão
de que �vai acollteCf)l" qual-
quer coisa:). I
---

I

T
'-=_.�� '=t---�I \I I

Capivarí (Fazenda Que
luz, 9 --'- Por ocasião do

lançamento da pedra fun
damental do Club Agrícola
da Fazenda Que:uz, doado
pelos seus, proprietários aos

trabalhadores desta e de

de cruzeiros, uma vez oue

somente o funcionalismo
civil ainda não recebia os

adicionais. ,Re�ativamellte

aeles

Real:zar-se-á, hoje,· às 20

I
para as Classes produtoras.

horas, na ::;éàe' da Associa- conta-se desde já com ° c('m

gão Comercial e Industriai pal'€cimento de todo.". os in
de Blumenau, impol'tante teres8ados, p.ois só assim a

reuniãO' dos consumidores. de ACIB poderá demonstrar

necedora de folhas. de flan

dres', expostas a situação a

flitiva a qual ficariam as in

dustrias, no caso da escas

Tratando-se de assunto de sês do produ'to na região do

i"Clevant� ímport.ancia. Vale do Ifajaí.

L;·
'."

>f.Qrmã:�am em Estados.- COil� força para
.

resguardar �

I
numa trhlcheira que naque

trários-. Entretanto, surgi- T/-z e a ..ol�dem ilaque1e país, ]E, inem1D lugarejo se le-

ram .03 caudilhos D .. Juan .dai aproveitando-se Fx'an- vantou:
.

Manuel Ortiz de Rosas' 1:) ciECO Solano Lop.ez, para I . Dizimados os pdmei
Franisco SOlaJ.l0 LopeS, '�e- nos fazer guei')'a sem prévia 1','1";: eEqu.'!drõ::s paraguaios
sejc:�oõ\

.

cr,e :r,efazer a unida- deéIaração. •. . I eom a� batel ias· Mallet, a

de do vice-reinado � �- No dia 24 de Maio de
I fa;;:.ta1':;Jm-[e

".3· fo;:cas bra-

1.866. feriu-se a batalha de Eileli'a'" pa)'icl, :õe l�ecompo
Tuiuti. O 'gaL Osól"Ío êsta- t r€ln €' dar orltl'a.carga, en- 1 ..
bel{�eeu ó· seu quartel-gene-l quanto 2�. �nfan�arias para- liral. nas proximidades de

I' g'U8 ia�' c·:mtínuavam a com

lugar (h��1,omin:ado Cim.ete�- batel t vanguarda das tr�-

\ro·, manaando o 1.0 Regl-! pá::: ctr: FIm'es € a 6.0, Dl
mento de Artilharia,

CO-I·Visão
de Osório. Por outro

mandado �por Mallet, ass€s� 'iado. Rasquim atacava oS'

.
tal' 2uaS 24 bocas de fogo (Conclui na 2.8. pág. letra B)

cegur••

':."'.'iV··1
til!! pr(!d�í1i <fI'>

:';; I
i
�
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bons ordsns.jos ,

I
Um terreno, medindo 25 í

metros de frente 'por 120 I
3 - I

metros de fundes, sito .à i

rua Corousl Vidal R3mos, 1
nas imediações t�'L F'ábrfeu ICrcmer- S. A. preÇo de 0_;
casião• !11fGl'll1açÓeS com I
1.€0 prübst, Iloupav:a-seca.!

3 compleros funcionários de e,scr:tõl'io, cem prát1c'l (':; cor

rEspcndência
.

e' contabltíjnue e
.

V!?o�!;!�ul
centro da cidade com I
tocio o conforto por
preço de ocasião por
motivo de mudança.
Tratar com o sr, Oscar'

N;t;gromontc, rua Bo

nif�cio Cunha, s/n.o
T.Alamêda Rio Bran

co) � ou caixa postal
93.

ocu A-SE
------------------------

p��l'a 13�il.::Sr'Oll:léllc .ia era português, �nglê: e
alemão. Dll'iE,"1�·-:::e a c. J�_: � :.'.-,tal, :1,0 53 - Blu
msnau (.:;C)

J j
II

Oita-l ;

l

de UI:í1a moça ou mo co p3"3 servíoo d.<c; €l:::critc
l;j� estr; deve apresen tal" quitação

-

militar, Os;
l�:' � �ell::,:_·ate.s deven; co m p.xferência ter conheci-

,'.II! IIII!. j l E 1111111 â I íti l11::�1(lllllll''::
� -

iFrecisa-se i
- -

- -
- -

- -

§ Com ursencia de du�§'
'"

as moças para servi-§.
ços leves. InformaçõeS'§
na Confeitaria Toen-§
jes . �

·:f"!!:!íliJiillillllil·mIUUlIlIIlIIlllIl

PRECISA-SE
do

E':-':: c 1"10 ramo de seg'LIT03. Di.ti6'ir-E.3 á Neirzel
Sr Cia .. Rua 4 de Feve : <iro, 1'.,0 57, 1.0 ando

':lilll!EI:mrHlIlHEI'illlmilllUlIl'!.

- i\terlcão �
, -

-----.---. --,

I �_ motorista oferece seus§
serviços para carro de§

1-= transporte, ou passa-§
.

• geiros. Dar refereneias§
("� G"t!��io T7a"O'a'" 1:7 sol) ]\!T()torlsta ex .. Pos-:
,_ ..... "I .... (,..0-. l " ;l.bL1:' .r., o

_

.;�•.,; ,'rqr cue "'0""-'" CO,-I'BVI' (> li.� tal, ",8 01' José Amaral,:t.�_._ ...... �!..:_"'� '� .. '�.Ji. �L..... ... uL...,.; �

i"1'i"":'ii(,"i�:1�t;am�e"1'111:;'n �_I�' ex. Pascal, 1.Gaspar:,... b-........... '""_,:.t"'�4: .:. • .J .\..:.._ r",u (A -

, _

ceit�; � probabilidads de co- I �lillmllml!llmlllm!illllmlíi!Ul�
mUn1130 cem o R1'. Adhemar . .

.

: de Birras, Embora seja 1·- _ ..�'-�-�

certo que a maioria deS:;:BS � e

, 2�ementes jamais se passaria
: também, para a órbita tra.

Lotes de terra, €m.. salto!
do Nol'l�, e;:trada particular i
ltOuJ'�\viazinha. I
Jnforma�úec, �.. "-!n 11.tH10lf i

.!'.1ettc, rua Situ FZ!ulo, 11241
BL,U.MENAU -- I

-se
Wlliys: Chaep 40.000

kl. bom estado. Fabri
ca de Chocolate Satur
no, Rua Paulo Zimmer
mann

----------

; cão individual. - declarou
i o general Ridgway em
j mCl1i':.'agem di1jgida a assem

l bleia da «Unitad Nations As
! eocíatíon of Japan». Jul
I gando que o Japão deve ca-

I nacttar-se ,los fatos reais
declara o comandante S'U-

JORNAL COM O AGENTE SR. ANTONIO MARJJÔS
.. _,,_, •• , premo aliado que ,a escolha.

cm; 180.00 d:\T,'[]'AL do Japão deve conduzi-lo a;

uma plena assocíacão com

.; .- x ._ x - x - � � �'( � .1 - :I. - X -::I as outras naeões fora do a

iniciativa' do ex-govel'na-j braço do con;,unisIr).o.
Adolfo Konder, tendo o::: 'r- .....UInmlU.J!lwW'lHil'mmíllll!mm!!HlHI!IIJUmmm!III!!JIII":,; Ridgway re"\.,j�la a espgran

:: E 1 ça de que o Japão
'

nova-
-

D G L.h dt LI ri ª: mente soberano, estarâ,
_

r SI eUI ar nriiU.,Nl! ii, §
1

pronto a oferecei- parte �da
�(Das .Fàculrlades de Viena, Austrla e Rio de Janeíro) 5. sua soberania reeentemen
gCIRURGIA. OPERAÇ]\.O DO BACIO. ESTOWlAGO,: te adquirida para o bem co,
=v--rA� BILIARES. UTERO, etc. - Neurocirurgia,ê mum «pronto, em outros

'�f ucse .. Cabral, eecretário dEI.;; -- Moléstias de senhoras alta Cirurgia --- ª termos; a submeter-se como

II Justiça, que estava repr�- :: Consultas no Hospitàl: das 9 às 11 e das 15 às 17 hs, E um bOI? �.idadão aos desejos
! :�nt��l:��..O ���o�ernfLdor 11'1- §_ Blnmenam _ Hospital SANTA CAT,ARL."lA�:; I ?� �:::�1��2a� ��.�:fesa \ dos

-=='-=_....,,��=""""""*=��==- I !JüU l>t'luhdWot:l1. \ ..ámmmmmjmilmnnmmnliij!�mmWjmmmiimHiümmmmum� jllllt lf'c'.A•• comuns», '

.
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-
. .-,

�--,--------="���;-���,,---,-a...;...__;,t,._aç__:_ã�o�.;:_;__d__e�·l1oje à tarde na «Duque ele; Caxias»
'. .,",

-:
..
.r Pa_.ssaram-se alguns, di�8, t ficou eom a exibição dos, vezes levaram a melhor ;:;'0-1 Vélho Mundo, integrando o

.
,

.

" depol�. ,�o grande c1asS1CO
t s.eus. rapazes contra 0. 0- bre o campeão do centenâ- combinado Bangú-São Pau

?-� dOÁ�go e novas em'O� hmP:Ico, oIM com. partíeu- rio, lá em Joinvile por 5 x 110, Vestirá o crack aquela.
.

�oes ".es:ao, r6:"ervadas' a?, lar rnteresee a pugna em O e aqui em Blumenau por camisa. que tantas. glórias
eutu�la,��a publíeo esport�'- questão, pois, recentemen-

3 x 2. Com a melhoria do lhe deu e que tanto soube

�o :ta cidade, com azealí- . esquadrão alví-verde, nos hcnrar, E', sem dúvida al-
zaçao de um 'embate em- te, os americanos por duas .

• �-aç""" des
PIa t' d

-, ,

. seus últimos jogos, é de se guma, a maIO! aw.. """.' "",
..

.

. o g. n_ e, um os mais a-
�_ esperar outro chóque emo- ta tarde' s-endo ° alvo das

a�eCl�(.IO: em Jodo o dEs�a- I cíouante, igual- a tantos atencões' de todos _

-

Flo·r.8a·no"poll·s te"
r� �-sel 0p' glra� e In-

...nmmmnnmotmmlllnmmmr outros disputados entre Tambem o América está
.

rmU!llClpa a meIras: x�'';' .

-

..

Aro,',. ,.

=u
:; palmeirensesve america- ti-: .indo e com jogadorea

.
erica, que sera dIsputa-:; Ime'r Laffront = 11(IS. da qualidad de um Antiol-

do ainda em consequeneia ª iS Contará ainda o clube da ninho Vico
€i

Ibraim Zabot
_ . ..

'da, trans liel'enCia de Anto- :; e· ,;"', J

e' da ínveneíbilídade. Esta .

h
'

" f' '1 '. '..l:::; ....0- _ _O" :;;: Alameda Duqua de- Caxias Euclides e Rene, €)Sm em.
· . mn o paI a as . 1 eu as uO ... ltJ _ A.. t;; .

d' d' �. d . �
.

tarde todos esperam uma rubro joinvilense, ª .... Ibranhlo, .. I S I fCo�. o lc�n�ur�� .

o mchou- con: rçoes
f ,.et eo.:;_egml1"

recuperação total do Va� = ii' un rve . eixeirrnna, o 0- mais um e1 o notave ' e

to Verde, em beneficio dó' A grande torei a '€lsme- ?_unOmlmmnUUllmmUL'; mem que entusiasmou e consagrador, para suas 00"

nosso futebol.
.

raldina, qUe tão satisfeita. ! impressionou os críticos' do roo·.

;f1ff�f�� Será confignamente comemora�a boje �elo�, E. Du�ue Te�aii
!:/�E.��;:: a passagem fe mais um aniversário fa «Balallia fe Toinü»-
::���izro:���:;;,S a� .i�� Corrida rústica de 5.000 metros e schow no 23· R.I. II JogoS de basquete e valeibal
do jogo, fez com que fosse A data de hoje, além de qus de Caxias, comemora- gentes, cabos e soldados do Sem ·a. me'por dúvida o

transferido para ...-oje. O ser o dia .santifidado dei Tá condignamente essa da- 23. o R, I .. como parte pre encontro arrastará ao está

vencedor do Flores.ta surge Corpus Chrístí assinala a ta tão significativa para paratória para ° 3. o Cir- dia alvi-rubro enorme mas.

como o povável v�ncedor; passagem de maís um ani- todos' os brasíteíros, cons- culto de Blumenau, gran- sa popular, ansiosa por co

tendo em vista as fracas versârio da Batalha de Tu- tando do programa, 'além diosa prova que será leva- nhecer.o poderio do Duque

atuaçõeS'.�o quadro de'

:Ma�1
iuti, se�do po�' co.nseguin- del corridas, sehow, jogos da a efeito no próximo 16 bem assim como presencían

.

ba, que ja sofreu uma go.., te um día feriado para as e voleiból e basquete, uma de junho, quando. tomarão mais. uma apresentação de

Ieada em Timbó e baqueou nOSSfl;3 forças armadas. animada soirê na séde do parte os melhores corre- um clube ilhéu em nossa.

fr,ente aos juvenis do Pal- Proeseguíndo em sua sé- G.E. Olímpico. dores de Lodo·e Estado. Na cidade. Como sabemos, Na
meiras' na preliminar de do rie ele' realizações, conveni� 'As 9 horas da manhã" competição de hoje serão <linho, o. renomado atléta

mingo. De qualquer pol'nia, ,entemente programadas será disputada a sensacio- esc9lhido�i os melhOl-es a- blumenauense, que até se-

ll�a.,se lt!g111U inte�� pa:'a o corrente ano, a Sim-I' ·nal «Co�·id� Rustica», em tletas que -o Duque poderá manas atl"'az defendeu as

c_

."l
pela porfia.. - pátift ..�,º�iedade G,E. ]).u- terreno vanadn, pelos sar- aprese,ntar paraa ref,erida côres do G,E. ()limpico� .

cempetição, tue reunirá atualmente scf'1rB nas fi·
. C .. II. _,' T ,_ li! em no�;sa cidade os «maio- leJras de nosso glorio.!3o e·..

·

...ljf:.,.•..xp�..

esslv.a ,,"'t.O. r./ã. a o .'1,a 0,,,.dJB.ra �::;� fundistas catarinen- �f'���b:inas:�r:�::d�r::
..snte O· BO�'J.llst� T. ( -'e JOlnvlle C:�!sl(�������áO r:�;U:e�: :e�o��a�:��l�a!��o am;�

I g .. .

.

� g V U III fi ai .

· 'assocíadQs, sargentos, ca- miseta do Duque. ,',

C l-f
-

.

t 11 I t f
· iii bO;J e soldados, e -exmaS', Ence;rrando as comemo..

'_ ons I DIU pau o a IDe e�len o em.OIDO- famílias, com um

,m�gni�i-l.r�ções apó? os jogo? .?a�e"
. O tenÍB: de. Blumenall vi- l1..t� .excel.ente jantar, ,3egUl- D. Cubas -_A. Langs-I C?

«scho'W» n� propl'lo. pa- r:; uma an:una.da sOlree·.na
veu, no dommgo. passado, do de ammadas dansas que ch venceu Nebelung - G. t�o :10,23.o.RfI., que cons- ��e do OlimplCo, .?�e�eclda

.
um dos seuS' grandes dias. se prolonga!'2.m até alem Rochadel por 5 x 7 - 7 x 5 btUl�a aSSLl11, a parte re- peI? D�que aOjSi .ofICIaIS as-

E' que, enfrentando a de:lj2 noite, -ao som do - 6 x 4. ' creatIva do .programa eaa- sOClados, ,9 para a qual.es.·
forte equipe do Boaviata hannOl1iOHO conjunto que SIMPLES DE borado. Traba!harãO' nOo tão convidados os sócio,Sl

l�enís Clube, de Joinvile, obedece á orientaçã.o de SENHORAS �chow ;as próprios �oldados do Alvi-rubro. As danças
conseguiu o' nosso Tabajara Nandinho. F,rieda Nebelung venceu e sargentos, 11::.í.i'ão abrilhantadas.' pelo
impor::'se pela exp:r:essiva Não. escondiam os join- Cai::men Lobo por 6 x O - Já na parte da 11oite, jazz do 23,0 R.I. e conti-

contagem dê 7 x 4, demoit1s vile11ls.es a sua grande: sa- 6 x 2. ?onsta do programa pa:l'a! l1ua:rão a�é as 24 horas 'do

trando ,assim a boa classe tisfação pela fidalga aco[lü DUPLAS DE SENHORAS as. 19,3:' .

horas, CenSaClO- meE'mo dIa.

dos ,seus. defenso1jes. da qu.e lhes proporci.onou Ü' F, Nebe'lung - L. ,Bue- nals. pe-1"tldas de ba� 'uete e Como vemos, não passa..

E não só nas quadras, Tabajara , que as�im de- chele venceu L. KIem - :voleibol, ent.re o.G. Ri, Du- �á ,despercebida a d�ta de

I como ainda após ,o �orneio, monE'trou mais úma vez a C. Lobo por 6 x O que de C!"'{l��, : 0.14 B, 110},e _p�ra OS blum:nau�n..

O encontro C'QnstItulU um sua. alta classe, quer no ter 6 x O. C. de. � lor�anopolis, nas' s�,:::, _P�lquanto a dinanuca.
I ver-dadeiro espetáculo de reno €jõ:portivo, quer na _DUPLA MIX'I'A cancha!, 11.ummadas. do G. �lretOl'l.a do G.E. Duque.

d' �,l camaradagém e distinção. parte sQcial própl'iamente Cruo - L. �uechele E. Ohmplco, fazer:-do as- de CaXIaS não mediu esfor..
a GraJ, A emba1ixada do Boavis. .' ve;t1ceU A. Caparelll - L. isim, .o clube caXl·ell3e a ços', para que a mesma. se-

dita. ,I
ta aqui' chegou na tarde de Dando a ;;:eguir O' il"'IBsul- KLein por 8 x 10 - 6 X 3 sua prImeira exibição no ja bmbrada e comemora-

sábado, quandO' teve inicio tado das partidas, feliciba- - 6 x 4. corrente ano. I da condignamente.
a competição com a. dispu- mos o Tabajara, seuS' diri- -- .

�----- -----;......,,;-'-=-

ta de 2 partidas, vencidas gentes e jogadores, pela bri
brilhantemFill'te pelo Taba- lhallte vitória obtida.

�

jara. SIMPLES DE CAVA-
Já no domingo pela ma- LHEIROS

nhã; nadisputa das duplas
.

Cáio (T) V,Bllceu A. Ca
de cavalheiros, revelaram parelli CE) por 6. x 4 -

os· joinvilenses melhor a,tua '6 x·4.
çãü: de conjunto., cons.eguin- Bernardo (T) venceu R.
do igualar a contagem, pri- Schmidiin

.

(B) por 6 x 1
meirameute por 3 x 3,e de_ - 6 X: 2.
pois por 4 x 4. Sómente na Coliu (B) venceu R. Ne,..

parte da t�r�e. é que se fir-I belung (J') pOI" 5 x 7 -

maram defmItIvamente 0& J 6 x 2 -\6 x 1
Locais,

. vencendO' as' 3 últi-I RoIand {T) veneeu D.

mas partidas, o que lhes, I Cubas (B) por 6 x O -

proporcionou a vitória fi- 6 x 2,
nalpfl0 m-encionado e-scóre A. Distei (1'- venceu A.
de 7' x 4.

.

. LangEch (B) por 6 x 4 - t

Um dos pontos altOS' da 6 xL. "

{
equipe do· Tabajair.a foi m:.JPLAS DE CAVA-
constitu:'i) pelo .elemento LHEIROS ,

·

fImininci, que ni'i perdeu n� Irmãos Caparelli venceu 1

n \lma das . partidas e!n1 Berdardo �. Distel 1 por ,; .

que interviu.· 6 x 8 - 6 x 1 - 6 x 1.
d •

· Após
.

a. competição, foi
.

Seru-J1idIin - ColiJ{ v,en
oferecido aos :Visitantes, na ceu I:DlãoS' Otte por 8 x 6
suntuosa séde do 'I1abajara. - 6 x 4.

\

d
I

•

I s

Um dos melhores meios de
evitar um resllriado é tomar {}

Cognac de Alcatrão XavieF�

que atua como preventivo d,a.
infecções brônquicaJ�' e .

pulmonares, desinfetando e

fortalecendo os órgãm
respiratórios. Allticatarral. .

expe�torante e sedativo da'tone.
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UM.'PROBLEA.1A QUE não tivesse alcançado a de

FICOU SEM: SOLUÇA0. ínons'traçao do seu proble
Quàndo o' general Mareelo ma. 'E�urecido, o soldado

ocúpóu SitâêuSa" (em '212 desemba!nhou a- espada e

A. C .) «nada o afligiu tan-, tresp��;s,o��o com ela». ��to como a morte de Arqul- . 'te ep.lsódío, contado p
medes: quis o destino que Plutareo, é registrado com

êstli
.

estivesse na ocasião a- müitos {:mt;,ôs no �;mesm?
tento na resolução de uin �én�r.o .na <:<Histór�a da i;�problema, por meio de um eneia», de Sedgwlck,

. �

. ler 'Bige1ow' que a EdIto-díagrama, e como tinha o .er.�.'. "

espíríto e .a 'visão corrcen- ra Glebo acaba, lançar em
.

" t aducão de Leonel VaI-trados no assunte, de suas r
�

. br .funda- .

cogítacões" 'nâO"reparou na landro.· Essa -O 1'a
. . . 't.

entrad� d.�S romanos nem iliental noe faz
.

assistír a �,
-

. todo o de"'-envolvImento da
se apercebeu de que a cida- �

de fôra tomada, Estando ciência, desde a remota an-
.

.'.

Id d té lvorecerêle assim absorto em €stu: tígut a e a e o a, '

- d "e'cuIa XX através dado e contemplação apro o.." , !
. ,-. .

'

vida e da obra dos maiores
';Xlmou:-s-e-Ihe . inesperada- .

ti t smel1té· 'um soldado' e man-
cien IS a .

Farmaeía, Ellinger .

Rua 15 de Novembro

·588�.

(,MAR DE HISTORIASJ)'
Acaba de saír, em edição

de Jósê Olímpto, o segundo
dos sété volumes desta an

.

'tGlóO'ia do' conto universal,::.
,.

Bda," autoria de Aurélio u-

arqiie de Hollanda e Paulo
Rónaí . (O'primeiro, publi
cado eixí. 1945, teve os elo

g:ios nríânimes da critica).
O volume, que abrange a

primeira metade do sácu-
'10 XIX, contém os melho
res coutos de Dickns, ROI

fmann; Merimée, Dosotiévs
ki, Balzae, i'urguenief, An
dersen, Stendhal, Hawthor
ne, Poe, Gogol, Keller, Xa
vier de Maistre, etc.., 'todos
traduzidos diretamente dos

oríglnàís .' Cómo na pri
meira parte da antologia os

contos estão precedidos de

pequenos estudos introdu
'tivos sôbré oS autores e

as hiâtórias e cujo conjun
to constitui verdadeira in
trodução da literatura uni
versal.

AIDVOGADO

·;,x�,
Vamos

.

convérsar hoje €ntão, s'e torna íncompreen
sôbre <>;. régularidàde na vr.: sível, ',qualquer- coisa em
da <:10 bebê. A rotina' é que êle não pode confiar.
muito importante na exís- Nos primeiros meses de
'tência Qa çriiiilçà, Ela lhe vida, obebê 'passa a maior
dá' um "5'entÍrilerito 'de segu- parte do tempo dormindo,
rança e' continuidade e:s- sendo acordado sómente
sencíais � �ua nat�eza., alg��� minutos antes

. d:SNesse estágio da VIda as refeíçõés e do banho. Ne;,;
reações são' puramente ins- sa idade o sono do bebê

I
tintivàs.':'O bebê jamais n:§.o réonstitui problma,

. compreenaerá' os motivos 11 mas' pára manter essa exce-• '&�;; �� porque' s'e� jan'tar está a: Iente
'

rotina., evi!e acordá-
,

_ .

.

_ I trasado; ele' sabe que esta lo para cada amrgo ou pa-lJALIYIAil\" tomando' part e n''1s eomemnraçocs dJ sr ;;'�nd0 llllhma'" sendo privado de 'alguma I' te desejos'o de admirá-rio ,de 'Pari> lança uma nov.i � !':::Õ:c<J.vag:.!lltí' crraçao que nos "

1>J . r • .

len .' .:por uma das. .nois famosa;; mv detos de seu htelil'r. corsa e, ,automat1c�mente..' lo, �e eles insistem em ve-

.

' põe a culpa em, VQce " Voce
I lo,' peça-lhes que regalem

...:..:..._.:.:._.;__;__;_-......:.-__;_:-----'-.:...;__;_--,-_;_;..;,__---'---'----.:_-�::7::"��-�t'!:"--�"""":"_" 1 suas visitas de modo a che-

I gárem um pouco antes das _ __::_. _

horas dO' banho ou das re-

• feições .: E as melhores: ho
ras para visitas são as da

.

manhã óú de tarde. A' noi-
11::, o bebê deve' ir para o

".- • c:"'- .

.' berço com um mínimo de
.

Dormam, . POUCO as 'milibares,' de HOlly"wood .. � I excita�ões �ossivei�. .

.
-'l .

.
. ; I . Voce vera com este pIO-

passam as nol�ês. em élaro! beldes, �a-lS' desesperados, grbma,' ap�'esrtémerite j'3e- 1 _ que, no -anO' 1.150e engolem, para combatei:' r foi criada' uma vêro, démonstrará sua utm
. antes de Cristo, o impera-a insonia, q'uatro biliões de dos sem..s�iI{i' àllonimos», d'ade quando o bebê' passar f

'

b 1 dor chinês Wu-Wang un-comprimidos apropriados. e que é'. me� ro inf uente a dô.-;sa· fa!;;e vegetativa de l'
.

""'"
.

R
v - dou um jardim zoo o�co,':lenhova .éLIearror oose-

SUa vIda. A disciplina a- 00.

l'
- . .

que teve duração de .

velt. Para: a IVlar a lUsorua, prendida
.
sub-cons.dente- anos.OS· s'Ociús reunem:�e no club t ...·�r... · rma Ilpcn e, IN �,a-�e .. pe

-

2'- que foi na capitale velam juntos: �o club pos n�t.e � --:- .

sem lIDp'bcar em,. do então Império do BraSUe uma vastaC'})iblioteca de sacl:lfwos.- A eomlda che�a; �1; a 30 de janeiro de 1865óbras ' clássicas' 'é .. o seu a unta �ora ce:::ta e se o be-
.

que se bateu a quilha doemblema é' a máxima de A- b d orne la tem que I
. .'

e t:Ee]a c -,
, . j rímeil'o navio couracadol'l!:tDt€les; «O sono e uma ser nessa hora. E' POS81- p. Nt. 'do a Ame'I';ca� ..'io1 � - A_

. j COU., IUI n .A ....( oança» .

.

I vel . ,que ele' nao a-"Urmeça SUl .qu 1 'tomou o nomePara consolar-se reClprO-
I

autoÍnáticam€nte nas ho-
d 'To a

d
'

.

. e« l1m.an are».camente, os SOCIOS desse lr[B marcadas, mas mUlto ?
_ que a Catedral deytub�citam exe.n:plos de Na provavelmente v?cê, não. Cl�rtr€S, na França, é umaPoleao e Frederlco1 O' Gran tel'a' o seu sono 11l'terrom-

d'
,. .

t mara',.
. ,

. I. ,�. as maIS sun uosas -

de, que dOlmIam pOUqUlS-1 pIdo a nOIte por chôro de
-1"'-'

.

't t�' .:lo,� _ .' ..... . .
•

.

. VI ,uas arqul e oUlas ti

$�n1iJt· So,Jj�'e �S' :par:��s crrança.
. , mundo; que foi cOl1s,agrado�:tao colocadas lapIdes �ue i Mas,_ co�o em tudo,

_

ha
em 1260, em presença do

c�zem-:; «A 1?-at�reza e��e i excepçoes a r�g�.a. Por e-
I rei Sã.o Luiz; e que possui,

C�l}co horas, de sor;o; O ha-I :x�mplo: a malOlla d�s, be-l �Ó no seu exterior, nada
bIto, sete; 'a pr�&'1Eça, ��ve, L bes se. assust.a com IlUdos menos ie 1. 800 estátuas.VI· ·i nze ConClue na 2.a pga. letra G,I 1 .0.;, C o, O • '. ..

4 '-- .que o "coqueiro, ve-�

-V:" :_::' .

.' = _.' I g'f1:ãl_ ,que 'pi'oduz' a copra,

I'"atura J de tao largo -emprego na

industria, cresce melhor à
.

beira do ma.r do que no in-i'iloral. �stético, ensínando- -teriot'; e. que o desenvol"Nos a' ·';e1', a apreciar, me-
. vimento daquela palmeiradi]' e cdinentar com impa_r-

'. e"aindá mais rápido e com
'cialidade e justiça os dive'r�

pléto' <]mfndo' a água do�bs aspeCtos da atividade
inar molha as suas raí

hUl:;.1ana.
....

A leitura. reguei' a:dihi:� ,., ...,

'I
.

l': " . _. p' ";) � .que O' se o maIS a-
'ente calmo recolhl?-O. �r i'o do mundo é um da Guia-
esse fato, pode se� ?O�SI- I na Ing'lêsa, de 1 centavo,derada como ato hIg.lel11�o emitido em 1865, do quale ret!rand?-n_os da ag1taçao só se conhece um exemplar,da VI(1a ,alarIa e re��usan- e que o preço dessa grandedo o corpo e, o espIrIta. a-

'preciosidade ";;[atélica da-
tr 's d <;: �s gada leltu- -u\,
.

ave a �'?';' e .

I
da a sua excepcional rari-ra de um lIvro mteressan-
dade é inteiramente ines-

te. '. . .

timável.
. OI que-"a boa leitura cons- {

.

6 '- que a princesa 18a

tJl�i,: a: :má_,de�trói. .

Sabia, b�l-da Inglater1:a. que: maispOls� s.�)eclOn3y o seu ma-' tarde se tornarHl! a celebre
teriâI 'de leiturà e bDl'lsulte � 'hiínha, ficou em' tã-o gran
amigos" mais habiÜlados a � de abandono ]epoís da e�
ela para ,que o indiquem. xecugão de sua mãe,' Ana

, . .'
C6nlleceddl'ts dos, l�vi'Os e Bolena., que Lady BrYan,mais �mpl0, .vo;cab�l']:o, de seU'

. fémpel"'tlmi€nJto'" i SUa governante, precisou},t.uenCl� e, e3tllo, aJUd�� I e preferen_clas,' provave�- fâier· Ílm apêlo ao pai da
110S, atla�es do, Ilens��n mente serao bons, ',conse- menina,'o rei· HenriqueTERRA' ARRASADA, to des dl'�ersos es.cr:tol"e�,. lheiros .. Tão bons quanto VilI afim de que êste en-
a .. constnllr um. patrrmon1o os pl'OI)'Í'ios livros - nos- viaE�e roupas para sua fi
�, sos' bons e mudos ami- lha, que nã� tinha, segun-

&: II!
.,!

- goS'.· d6 a carta daquela dama,

rrgs . '�Ia . Nó 'Uabalho da leitura se n'éri'i vêsti los. nem mantos,U c;: " . '" esqueça da",parte, higienica 'fiem càmisola;s\ :nem roupas. -

dessa ativÍdltüe· ·..:�óa lrlZ, de baixÜ', nem lenços, nem
dê preienmêia difusa, viu- agasalhos:.
da . da esquerda Distancia

apropriado do livro, Posi-

\

o Instituto Gallup abriu
uin inquérito sobre o sono,

Segundo os resUltados da

......

F.esteja hoje mais um a

no 'de vida, a exma 5ra Da.
Te:,l:eza Mai']()gi, digna espo- coleçao
sa do nosso coléga de tra- PeseI' trazemo:,:

balho &1'. Antonio Marlos: I n;t0del? extravagante: Ves-

Comemóra hoje 'sua data t:do Ue v:l�do ,'pr,et<?,,. �9m
natalícia o' menino Gabri.el üecote redondo e êhal?eu de

Osório, filbp' do sr. Dr. palha branco com pmgen
Salvio CUnha, 'advogado no te dé tulle pl'eta com:o

fonnn de Indaial. arremate

Faz anos' hóje a 8ra Da.
Lina Lange, :esposa dO' sr.
Carl Lange.
Vê p�ssar mais, um à�ú .

de sua feliz, exist,<�ncia a me,
nina Edyr Fany, filhà d;o
sr. Antonio Reinert, wirea-
dor Municipal -� pessoa ml1i

,.�_•••a.to estimada em Blúmenatt,_.
As�inala à· data' d.e ho�e

'O aniversario 'natalício' do
sr. Nagel Mf:Íto:h, Méll.o, S€'

cretárie da Ê-scola Normal
Pedrõ IL

O>' psicanalísta�' 'por
vez, sugerêfu dOritar' () 11Ú�
meÍ'o de carneÚ'õs' branéos
de um rebanho preto ima
ginaria.
Para -õs

Edifício' «MUTUA», 1.
a1Ídár - Salas 1314' - '

1150 - 1375·
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!) li .E.PIIDER.IflE E' 11..\

I ;�;�:�1����11 Companhia' Boavista às Seguros
'i eum Encerilf!, sl!bstáneia ,< Séde: Riu de laDoira '" Iv� 13 de lUaio. 23 .. 8,,0 andar
I

da. mais ín1inn ;lfiln" datle u�i! m .,

C8]1l1ar com a ('jJid�jme htL SUCUI{SlHS E AGi';N CLL\!3 IS[\'[ TOIDOS OS I�S TADOS no nnASlL
� 1 ll!al�:1. Cl'erllC r[lvea. cuOSer_ I

II' { va a belí;za. a clastieid'Lde e i I
} � maciez da p�le, c1efendel1-) � I

i dp-a do rfSsPc.".ll1ent(l, d2S

III L1uucha.:i e das 1 ugns prc-

I matui·as. Excelente como �!
RECEJ.T.:l DE PREn'EO S �::"1 ll};)ü; nIá:s tle

ba;;e para range e po de

�!u!To.?, c:mo para a limpe_ til.7.a da pefe. Especialmente
,

(In nas priti_:il pnra �I!I)i evitar as queimaduras dp
sol.

l) ii

j�1111 .���e �.�:,t���=�llj
I .�. lrlOrCg marcas, (l e- ,Jlé,�. I i
,'1. de' mã,s, f', elf{ri�r,'l � �l,� • �I
'I; ;..... ��'t lrll� i� Ilua Dr. Werf:u Ramos No .... 49 {iJ leO

!�, �, I
I �;. �;

.

ii ;}[JEA.GÊ!,�cr�jiS :NAS l}R 1'-�C1Pf0lS LOlJAIJfíf'ABESDE S.t.l..i'JTA CATARINA

if t �=�-=-��-'-'':;';;;;��-;;;;;;_' -'-==.--..
,

II
S1
�''''''..'''''ê''''''''''"''"�

ii R: :ll:��:v:m�'�i ID�N�n INI�!�TBU '�!��,�:�,��.JE ��Nn �H!H1N4 �1
I��I
I mJllea ollio.s"

POrUla�iES
-,-.-E -,-o

4"'Iv,ióes

8, Iviii(;s de' ,pi'.imeiI'8
por semana

, Classe

L.\..JES
I I

CATARINA: I, II PORTO ALl�GR1�

I,I! 1 Vôo pora Lajes, Jca""!", Erechim

BLUMENAU ih!TOdU!!i 09 diasOnibus próp�iol
Rua ,"e No,crn''", se - mume".u II1II de Bluwenau pua Ita,al

J
.........._. ��"""." ss.".,.;=_,.,"_.=,..._�,r= �........ III, .

-

=n '

\'�!nnHmm�;�!�nUm�I�!mrnti7mm!�mnmm;;;i!�l;;m7im�;rn�" = II \ ;;::!!!:i.J-� I RU�e���'� !��n�Q;_51

: E'I( I R ii I ti II êll! 1;'/;211'
'

\ I,II

CI!VU�;U;;1iA.i;D!�TlISTA êlr���:I' ·_-�?A:�G'�
(1� .&.� .....'Ii'"" .. V' -"'I :tI ..... ',.. ""�;ç �-�

� êr li
'

�

'.

E -' �l
.

� ",,;e""Úl,�Me
em

=:t:�c�ec.t�a_parn q��qúÇl II�''':;'�=lHlIl!I;;;�"I�'II::�''III�III:':''UI�,!I::il':: �Hia, DrUSOUt\ .
.

--- - T�efone, 1293 ::! ,. ::

l'"", .."""",::::::::=�:,:::"�m,:.; I
"

' fe itio a pro,.a d'agua !!
B. (amargo Rnchà;,ll ,

a paftir de,597,OO f
"'� "í,�,;'(Tí.e�l nn;'r�td(}" _.. II �"

llDI�.ti B' A I, F II J 'I1E
::

?1x'As�stent2 '1��;;,�;��;:::'.��1'�_�:'�'""2 ;D_�;�línR
;le ;� paUl,,! I � � H . O R,. '. S'� a a •.. :�

Clinícà médica de adultos e c!'Ia�:t;a:� .-:' �"l�lestiafOj i �

de senhoras e nervosas - VIas urmarras II::::; de novembro, 588/ií96 _ �<
Haio-X (fluoroscP.lJia) --.Ondas Curtas� Diati,e.nni�i\1

- SOBRADO - .

..-

Bisturi e1éirieo .�.l)Itra 'V�o�b.."'_ Infra,VMffli'J1hol ::

C";h.SI.�,,�.'.·.�: ',lnf... 11':. ,1f:.,.rITI''0:
:

.

. Alta Íl''eÚuerrCia

'1
M ,��lla'(A;;: ["I;

HOSPITAL D.E ·MIS.�RIC�RDIA - MassarandUb3'1! =- "

d 9ft5 00Partir.
.

e '7 I 'I __ VILA ITOUPAVA . BL'U1IENAU '--1
l
__

"

. __ �_ .. �_�
-

-

.. _--=-_: � .......

.......... lL�ffi���;JJIW������ 0;; ;:;c:::z::;w't.�...._ :;; ·-·::.e��_��t!;��,��'

g.�� �. 1,} lntsfl'lll6tional ""G
t'}�.ndo mi&rcadorios. $' gdn6fI»�' iIIri_�"4f
ki:1�dod3 dos ·eQ!�trol produtor...
í.l�*,>mldoros. til

� No'rhl . >lIO .51.1t Q fod. d. "�n�
êOncesdonór!os�'t.,.fiaHom:d.....
J>f.�. 00 dlspôr doz �OPft�.
camlnhõé$ 'InttHnoflonàt pora�.

.'''''''''M-', lhes cs slsténclc mec�nkc�
::,tt;;':1'1:...::>.:l••R

it�'1ri���itti��:���fp1 llcqs.]:,.� �� @
'ltABiUC.\.{,,1.l.\.O de earrosseriea ;::ompultsl.'! [ttU';g

!::tCI21Vt& p!ntul'll..
aill l!IoUl& oxfgetlia (I 1I!1éí:rl� .- iI�
Tolda II �tufrunent<l di l\utom6nli4 ,

---- ----. -- - - __-_ .. -.....o; - --

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

f�oíi.clas 31)ímadoras
sôl!trtJ 9 câncer
Hojo, ge diagnosticado
no inicio" o câncer é

controlável, Não tenha
nw<:\o de consultar, O

l'crigo maior es tá na

(�,éTil()ra, Se tíwrr

qualquer dúvida,
{'OllSU!tC seu médico
imeUiatamente.'

§e o seu caso -C de câncp-l'
em comêçu." seu médico

'

l'tHlc salvar: lhe 11 vida.

----
------------.......__ _..-..-._.-_-------.--... �
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i P::ça_s e .t'\.l·.t,:s!'-ól'im, para Canrínhôes e Automóveis
� )

-I Dis!ribujdoíes., dcs. insuperaveis
_

!
,

produtos:
M,P, o fi.O Y E- a' R�'BATERL\S li M ,..

.

OLEO PP...RA FllEIO HIDRAlJLICO

BICICLETAS

81'j:.:, inteligente í:ompn':� melhor bicicleta. na
COi\lE3�GiAL '/I!�nlA �;'i�t::":S S·A. - ii,ua 15 de;

Novembro, 923 - ao lado da igreja Matriz.

. --_--_-,

Stueber
Encarregam-se de:

1::f1f;:�ifI':\f:;. �b:c·i-./�Jf6S:::-�S (rnesmo atrasadas)
j-1I�E�1T�it:\t� E I::>;C:S-:I:!trl�!ENTÜ� DE ESCRI�
T .0���
I�]�(; i7<)rr�05-; nE r:I !��:j�o."S
f!n�;T�A�;;"nR, i\ � ,T�-:n!\ 1f'i>F.� TlP, .r.n1\.� ,. ",pc.:!

t; r;s.':;TG..:'1TOS DE SOCn�DADES COMERCIAIS
DtXJL.o.lllL\(:ei· �:' :>1. nLl'd.l'_-1.

$ .L:�GALIZ_:'l.(:;;Ú m-; t.r �'nos COMERCIAIS, FI8-
Jl CJ1JS A� D�� �'::\�P�':!<::�"-;�\I�{}:� ..

! Gm;Le ti"'lli\{) e dinheiro- confiando os seus

$ servicos PU!' nosso intermédio
.. � Rmi 15 de f�:ovi�m:i'!'o. (llZ _ 1.0 Andar M Sala D.O 5

;í> n:diflciu (in Banco (rINCO)»)
� ..�n�c&:;e,�c����

"!II!lllll!jl:m!;!!líll!!llll!Hillllli!llllllliHlHlIIUlIIlmmlllllllllllUllllun
I;:;: '. .... ' :l

IIDr. C�r!os Henrique Mayrl
1-:: CLINICA GERAL =_
1=

.

.

-

-
-

I:: DOE:::-:;-C,lS nr� 8LNnORAS _;.. PARTOS..,.... RAIOX:
I §

, �

- !1�DAL'U, -
.

ª
1- -

I �1;lli!I!!I�!;ll'l:! ..;:I!l.�;!i!.�:!�:l�í!I��,!!�:H��1���II��I�H�I'..!.!.m�ll�ii
1-

'

I «
� 1 'ii�..
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i
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ti

I

FOl'ma'�fw lk novas tUl'TIl'3S para n conclusão do Ginasta

em um a-no. C{)nh'�ça '3: efiCiência «Ie nossos métodos, pedín
d", quú.nto antes e sem compromi:;"".s Lnformações à secção
de cor!"espc.ndêneia.

Hua Paula Gomes - 618
CURITIBA - PARANA'J

"

NOS

CASCOS

CR ;;; 62 . 000 ' 000,00
$ llG.OOO,OOO,OO

EJC.ENDllO

-----------�tXt���----------

SUCURSA,L OE BLUMENAU

Postal TI.O 233 -- Tdí;fone 1.167 - Em!. Te!. «ET1\·IA» .

Fundado em 23 dt Fevcn:iro de 193'::

. Capital Integralizado ... ... ... , ... . .

Fundo eL' reserva kgal e CiutrUlj rc servo .

Endereço Telegr. «IN,ÚO»
�r$ 15. OOO� 000,00
Cr$ 29.417. ,252,10

Total do não cxig;vel .... . .. ... ... ... ... Cr$ 44.417,252,10
AGENÓB..§ E ESCRIJ'O'lb.!OS l'L� S FRn"lClí.p�'1IS PRACAS DO ESTADO
DI� SAl.'ITA CATArrH.NA, NO rr:Ü DE JANElli.O E CÚRITIBA

OUVIDOS.
GARQ1UIiY-A

. DO

D:9. wq.sÓN SA,J_v.i'm,.AOO
ÁSI'J!l!ttlÍlte de. FBCuldi'!,da OI(;

Yodtell1y. ali. Untv01'alàJ',de
�,-�.� dI} &MU ,.........,

Dep{lsitos a vista (sem limite)
DEPO'SITOS LIMITADOS

l LirvJte dc.1 Cr$ 50.000,00
Limite de Cr$ 100. OpO,OU
DEHO'SITOS POPULARES
Limite de Cr,�10.000jOO

CONSULP'r.AS:

Horário: dás 10 ás 12 horas

e dás 14 fu!. 18 horaS .•

Co.nsultóriio: Rua 15 UI!! NÓ�'
""mh,.,) 742 (Ao lado d"

Snn!anm�}'", ��''l,.���IiHim:I:""l ..

"_ -- ����:
.

4_._� "t,..,-�'�""t;:':"_'::"',';,,'�'"' _'�__

:t _.1 /:� :';:
-i?;';

'CJI:PO'SITOS A PRAZO FIXO
r

..

1 -n A -61..�-raZn n11111illO e,e l::::' meses $'0
VEP(J';SlTOS DE AVISO PRE'VIO
}\V:�iC: de 30 dias . 4.%
/;"./1;-;0 de 60 dias

4.1/2%1Aviso de 90 di.as 5%'
Aviso cfe! 120 dias

5;11.2%1.,1111
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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R ,}\ C' R' ,E� R
'Liquida

erc3atil I:tft'dae,' feste.j�lIdo seu S· aniversário de tlladação� organizou'
Ia� liquidação e 'lO dias, vendendo artigos de 1112espe alidade por prt!ços nunca vistos.
goa; para,�plteSeDtes em 'materia pláitica e '�ladeira$ Badjos de diversas lDarcas-

eee, ar preços, arràzado�eFe'
.

RUA 15 DE NOVEMBR o 1392 (AO LADO DO HO TEL CRUZEIRO-.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




